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Посебна  издања,  књига  40/II,  Географски  ин 
ститут  "Јован Цвијић"САНУ, под насловом Шар 
планинске жупе Гора,  Опоље, Средска  антропо 
географске,  етнолошке,  демографске,  социолошке 
и  културолошке  карактеристике  садржи  чланке 
(19)  једног  дела  мултидисциплинарног  истражи 
вачког тима, који представљају резултат рада (1991 
 1994) на "Пројекту ГОС" (скраћеница заНаучнои 
стараживачки  пројект  о  жупама  Гора,  Опоље  и 
Средска). Овај зборник радова у ствари је својевр 
сна монографија поменутих жупа у којем се налази 
све до чега се дошло у току мултидисциплинарних 
истраживања поменутих тематских блокова. Ту  је, 
пре свега, обимна систематизована, коментарисана, 
непосредно прикупљена и компаративна грађа,  за 
тим студије исте, често веома продубљене анализе, 
па  синтезе  и  тумачења многих  постављених  пита 
ња и проблема. Обим књиге од 582 стране с прило 
зима (фотографије,  скице,  карте,  графикони,  табе 
ле) на  свој начин говори  о величини подухвата. У 
садржају  се налази предговор  уредника, 19 радова 
различитог обима и садржаја,  са  резимеима на ен 
глеском  језику  и  пописом литературе. После пред 
говора (110.  страна)  у  којем Драгослав Антоније 
вић и Милован Радовановић дају општа обавеште 
ња о пројекту ГОС, па резултатима и садржају ра 
да,  следи  уводни  чланак Милована  Радовановића, 
Антропогеографске  и  етнодемографске  особено 
сти  шарпланинских жупа  Горе,  Опоља  и  Средске 
(1175). Расправа одређује и анализира појаве и од 
лике из домена антропогеографије, етнологије и ет 
нодемографије,  које  су  посебно  значајне  за  разја 
шњавање  етничког  идентитета  становника  Горе, 
Опоља и Средачке жупе. Истовремено, непосредно 
кореспондира са радовима у књизи који се баве ет 
ничким  процесима,  као  и  демографским,  антропо 
географским,  етнолошким и културолошким тема 
ма. На одређени начин све те радове повезује у ме 
тодолошком  смислу  и  анализе  чини  смисленим. 
Аутор  је  показао  да  и  данас  Горанци  и  средачки 
Муслимани имају важну улогу у запречавању про 
дирања шиптарског етницитета преко државне ме 
ђе. Зато се залаже за адекватан третман ових етнич 
ких група, посебно са становишта друштвене улоге 

и  културног  деловања,  како  би  се  консолидовали 
као етничка структура препознатљивог идентитета 
отворена и толерантна  за комуникацију и сарадњу 
са својим окружењем. 

Драгослав  Антонијевић  у  расправи  Етнички 
идентитет Горанаца,  (7688)  у  уводном  делу  го 
вори  о  положају  етничког  идентитета  Горанаца  у 
светлу  савремених теоретских одређења. Даље од 
ређује "етничке међе" у којима се тај идентитет ма 
нифестује, па се ту на прво место ставља горански 
језик,  о  чему  исцрпно  говори  једна  од  студија  у 
овом Зборнику, затим истиче одређене примере из 
обредне праксе, као и вокалне и орске традиције. У 
обредној  пракси,  као  специфични,  издвајају  се 
свадбени обичаји, односно склапање брака у окви 
рима  ендогамног  (горанског)  простора.  Ту  су  ис 
такнута  сећања Горанаца  на  хришћанску  праксу  о 
Божићу,  Богојављењу,  Св.  Трифуну,  а  посебно  о 
Ђурђевдану, који  је највећи празник у овој  етнич 
кој заједници. У музичком и орском стваралаштву 
откривају  се архаичности и наслаге настале током 
векова. У  закључном  ставу  истиче  се  да  Горанци, 
упркос свим трансформацијама, успевају да очува 
ју  своја  етничка  обележја  и  идентитет,  своје  „ет 
ничке међе“ према суседима и према друштву у це 
лини. 

Следи  још  један прилог Драгослава Антоније 
вића, Етнокултурни слојеви Срба Средачке жупе 
(89–108). Као и у претходној расправи аутор дубо 
ко залази у изналажење и анализу одређених етно 
културних  облика,  у  овом  случају Срба  у Средач 
кој жупи. Основни садржај традиционалне култур 
не  баштине,  фолклора,  духовног  и  материјалног 
стваралаштва,  како  аутор  подвлачи,  налази  се  у 
православном  хришћанству,  али  и  на  основама  у 
коегзистенцији или чак у паралелитету с паганским 
веровањима  и  култовима  као  и  другом  архаичном 
наслеђу. У највећем делу текста анализира се лаза 
рички обред, сачуван до данашњих дана, у којем се 
веома комплексно и рељефно потврђује претпоста 
вљено  о  садржају  и  суштини  културне  баштине 
средачких  Срба.  Осим  тога,  анализирају  се  орске 
игре и повезују са изнетим тврдњама о етнокултур 
ним слојевима. Указано је и на народну ношњу као
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један од битних елемената, особито на неке карак 
теристичне детаље (превез) и најзад се истиче сто 
чарство  као  једно  од  битних  етнокултурних  обе 
лежја велике старине, са специфичним балканским 
одликама и наслагама потоњих времена. 

Студија  Радивоја  Младеновића,  Горански  го 
вор (110 148) садржи исцрпне податке и анализе о 
пореклу,  особинама,  фонологији,  акцентима,  мор 
фологији,  синтакси  и  лексици  горанског  говора. 
Све  је  поткрепљено,  илустровано  већим  бројем 
примера тако да овај рад даје значајну слику о кул 
турном и етничком идентитету Горанаца о чему ће 
бити још речи у наредним чланцима. 

Харун Хасани   Миграције становништва  Го 
ре,  (149–166). Успешно  су  приказана  миграциона 
кретања у прошлости, с обзиром на  релативно не 
довољне  податке.  Савремене  миграције,  међутим, 
доста детаљно су обрађене. Полазећи од битних де 
мографских процеса,  од времена турске окупације 
па до данашњих дана, аутор је обрадио исељавања 
Горанаца, која су почела с процесом њихове исла 
мизације,  вероватно већ у XVI  веку,  а  завршена  у 
XVIII веку. У то давно време помињу се први одла 
сци у печалбу по којој је, иначе, овај крај познат. У 
краткој анализи печалбарства обрађује узроке и по 
следице,  описује одлике,  правце и места  у која  су 
одлазили печалбари и указује на живот, одрицања и 
искушења жена  печалбара,  које  су  остајале  са  де 
цом и осталим члановима породице у завичају. Са 
временим миграцијама посвећено је сразмерно нај 
више  пажње.  Оне  се,  како  аутор тврди,  разликују 
од ранијег печалбарења по томе што све чешће или 
редовно  одлази  цела  породица  у  ново место  при 
вређивања, привременоилитрајно. Осим одлазака у 
различита  места  претходне  Југославије,  обрађене 
су  имиграције  у  европске  и  друге  земље,  као  и 
дневне миграцијеу Гору и изван Жупе. Указаноје и 
на новију тенденцију досељавања Албанаца у Дра 
гаш, седиште  општине,  затим  на  процес  повратка 
Горанаца у родни крај услед ратних збивања у по 
следњих  неколико  година  на  просторима  бивше 
Босне и Херцеговине и Хрватске, као и на мешови 
те бракове. У закључку аутор истиче чињеницу да 
у савременим миграцијама, као и у прошлости, уче 
ствује углавном радно способно становништво, али 
и деца, док у насељима жупе остају претежно ста 
рије  особе,  па  се  тако  стварају  старачка  домаћин 
ства, што повећава заосталост ове ионако неразви 
јене пограничне општине. 

Десанка  Николић,  Етнокултурни  стереотипи 
становника  Горе  и Средске  (167–185). И  ова  рас 
права односи се на одређивање етничког идентите 
та. Анализа и коментари изведени су на основу три 
битне  етничке  одлике:  језика,  народне  ношње  и 
психичких  особина,  посебно  за  Гору  и  посебно  за 
Средску. У  синтетичком  осврту изводе се  закључ 
ци,  који  се  заснивају  на  непосредним  истражива 
њима и утврђују одређене одлике културе и мента 
литета  становника  поменутих  етничких  ентитета. 
И следећи рад могао би се сврстати у ову групу; то 

је  прилог  Зорице Дивац,  Свадбени  обичаји  у Сре 
дачкој жупи и Гори (186–201). У сажетом приказу 
свадбених  обичаја  у  поменутим жупама,  З. Дивац 
излаже  основне  одлике  традиционалне  свадбе, 
трансформације  и  нестајање  дела  обреда,  што  је 
донело ново време и друштвеноекономске околно 
сти. Посебно обрађује  свадбене обичаје средачких 
Срба, средачких Муслимана и Горанаца (Муслима 
на). Упоредним излагањем основног садржаја оби 
чаја  открива  неке  различитости  које  произлазе  из 
етничке  и  верске  припадности  становника  жупа. 
Истовремено  указује  на  посебности  у  процесима 
трансформисања  обичаја  односно  на  узроке  и  по 
следице тих токова како за сам комплекс обреда та 
ко и за етничку заједницу. 

Сања Станковић, Основне музичкоиграчке ка 
рактеристике Горе (202–224). У краткој студијској 
анализи и компарацији литературе музичкоиграч 
ких  одлика  Горанаца,  као  и  на  основу  личних  ис 
траживања,  ауторка  нас  упознаје  са  битним  одли 
кама, вредностима и значењима тог дела културног 
наслеђа. 

Владимир Бован, Народне приповетке код Го 
ранаца. Рад представља преглед досадашњег беле 
жење и сазнања о народним приповеткама Горана 
ца. Аутор констатује да су мало записиване, па су 
стога  и  недовољно  познате.  У  тим  приповеткама 
има аутохтоних мотива, али је највише општих, ко 
је су углавном, као културне утицаје, донели многи 
печалбари. Закључује да су та приповедања, одно 
сно мотиви модификовани  у  горанском животном 
амбијенту, а због архаичног језика стиче се утисак 
о њиховој изворности у датој средини. 

Миљана  Радовановић,  Антропогеографска, 
етнографска  и  фолклорна  грађа  о  Горанцима, 
Опољцима  и  Средчанима  у  изворној  литератури 
(225–255). Управо како ауторка у уводној реченици 
свога  рада  каже,  у  њему  се  налази  систематски 
осврт на научну грађу и податке у литератури који 
се односе на живот и опстојање становника на про 
сторима жупа и у дијаспори. Значи, ово је излагање 
које доноси преглед скоро свега што је релевантно 
за научну обраду и истраживања о Гори, Опољу и 
Средској,  односно  њиховим  житељима,  нарочито 
за  антропогеографију,  етнологију  и  уже  фолклор. 
Чланак, као такав, упућује нас, на најбољи начин, у 
проблематику  која  је  обрађена  у  зборнику.  Исто 
времено,  омогућава  боље  и  потпуније  разумевање 
питања, разматраних проблема у изложеним радо 
вима. 

У  драгоценом  прилогу  Татомира  Вукановића 
Насеља  и  порекло  становништва  Средачке  жупе 
(256–297),  који  је  написан  на  основу  испитивања 
спроведених, већ далеке 1947. и 1948. године, изло 
жени  су  подаци  о  првим  поменима  свих  насеља  у 
Средачкој  жупи,  њиховом  географском  положају, 
привредним одликама, типу насеља и њиховим ста 
новницима. Ту  се  налазе  и  топоними   називи ме 
ста, хидроними, називи и порекло родова  кабила, 
као и подаци о верској припадности становништва,
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славама итд. Свакако, савремена слика насеља Сре 
дачке жупе је другачија, па овај рад добија још ви 
ше на значају за упоредна проучавања антропогео 
графских и етноантрополошких процеса и осталих 
питања којима се у целини бави ова монографија. 

Чланком  Светлане  Радовановић,  Економске 
миграције  становништва  Средачке  жупе  (298– 
315) завршава се блок о проучавању миграција. Ре 
зултати  у  овом  раду  добијени  су  само  на  основу 
анализа  ограничених  теренских  истраживања  срп 
ског и муслиманског становништва овог традицио 
налног  печалбарског  краја.  Међутим,  оно  што  је 
изложено веома сликовито и документовано прика 
зује старију и нову печалбу (привремене миграци 
је), као и стално исељавање Средчана после Другог 
светског рата. За разлику од Горанаца који су се из 
ван  матице  често  бавили  посластичарским  посло 
вима,  печалбари  из  Средске  бавили  су  се  терзиј 
ским (абаџијским занатом) и дунђерскозидарским, 
тесарским  и  каменорезачким  пословима.  Описани 
су  начин,  време  одласка  и  повратка  из  печалбе, 
правци и места у која се одлазило (Косово и Мето 
хија, други крајеви Србије, Македонија, Румунија, 
Турска,  Грчка  и  Албанија).  Појединци  (Срби)  су 
одлазили и у прекоокеанске земље. Нови печалбар 
ски правци кретања од половине XX века, у много 
ме су промењени: нема више одлазака у Грчку, Ру 
мунију и Албанију. Све  се више кретало  у правцу 
Србије и осталих бивших југословенских републи 
ка,  а  од  60их  година  XX  века  снажно  се  развија 
привремена  економска  миграција  у  западноевроп 
ске земље. Сталне миграције недвосмислено указу 
ју да су Срби у одмаклом стадијуму депопулације, 
док  исељавање  средачких  Муслимана  не  изазива 
смањење популације ове етничке групе, већ, напро 
тив,  за  сада  има  и  благу  демографску  експанзију. 
На крају прилога изложена су значајна запажања о 
социопсихолошким  и  етнокултурним  одликама 
становништва Средске, како општим тако и посеб 
ним за Србе и Муслимане. 

Иван  Поповић,  Положај,  територијални  раз 
вој  и морфогенетске  карактеристике  сеоских  на 
сеља  шарпланинских  жупа  Горе  и  Средске  (316– 
378). Као што је у наслову овог обимног рада рече 
но  изложени  су  резултати  испитивања  положаја, 
развоја и морфогенетских  карактеристика помену 
тих жупа. У општем делу, аутор пише о положају и 
територијалном развоју села, посебно у Гори и по 
себно  у  Средској.  У  посебном  делу  детаљно  су 
приказана  истраживања  за  сва  сеоска  насеља,  са 
обиљем података о селу, атару, потесима, њивама, 
утринама, шумама, ливадама и осталом што  је ре 
левантно за ову врсту рада. У прилогу је списак то 
понима за Гору и Средачку жупу. 

Светлана Радовановић у  раду Оцена обухвата 
и успешности пописа становништва 1991.  године 
за Гору, Опоље и Средску  (379–384) наглашава да 
изложене  анализе  имају  посебан  значај  услед  бој 
котовања Албанаца пописа становништва 1991. го 
дине. Ауторка закључује да је квалитет пописа ста 

новништва  1991.  године,  за  наведене  жупе,  као  и 
цело Косово и Метохију, у много чему недостатан 
и процењује да су прихватљиви резултати за укуп 
но становништво и социоструктуре, док су све дру 
ге посебне обраде  резултата доста лоше и ограни 
чене употребе услед недовољне одговорности у ра 
ду свих учесника у Попису, од организатора до по 
писивача. Гордана  Војковић  обрадила  је  Основне 
карактеристике  динамичких  промена  становни 
штва Горе, Опоља и Средске (385–404). На основу 
непосредног  истраживања  и  обраде  статистичке 
документације,  ауторка  је  утврдила  динамичке 
промене укупног становништва у жупама у време 
ну од 1948. до 1991. године. Разматрала је простор 
нодемографске  и  етногеографске  карактеристике 
истраженог простора, па димамичке појаве у укуп 
ној  популацији,  природне  факторе  и  миграционе 
компоненте на кретање броја становника. У анали 
зи расположивих података утврдила је да су демо 
графски процеси у жупама унеколико различити и 
да имају, у понечему, чак супротне тенденције, по 
себно  кад  се  упоређују  процеси  за  поједина  насе 
ља. Гордана Војковић је написала и рад Структур 
не промене  становништва у Гори, Опољу и Сред 
ској (405–412). У овом прилогу се даље разрађују и 
анализирају  демографске  карактеристике  шарпла 
нинских жупа од 1961. до 1991. године, преко био 
динамике становништва и њеног утицаја на квали 
тет особина популације у свакој предеоној целини. 
Разматране  су  староснополна,  полна  и  економска 
структура становништва. 

Бранислав Стојановић и Радослав Стевановић, 
у  чланку Прогноза  демографских  промена  у  Гори, 
Опољу и Средској до 2021.  године  (413   426)  зао 
кружује се комплекс ужих демографских истражи 
вања. Прогнозу промена аутори су засновали, с об 
зиром на утврђене недостатке низа кључних стати 
стичких  показатеља,  само  на  оценама  које  су  ре 
зултати  идентификованих  трајних  тенденција.  У 
прилогу су дате аналитичке прогнозе за сваку жупу 
посебно. 

Ксенија Петовар у чланку Особености социјал 
ног простора Горе и Средске  (427–449) аналитич 
ки  и  прегледно  истиче  одређене  одлике  и  питања 
посебно значајна  за проучавано подручје, кроз со 
цијалну  и  територијалну  покретљивост  становни 
штва,  стање и  услове  образовања, положај жене и 
младих. Затим образлаже начине примарног групи 
сања и односе између генерација и полова, разма 
тра социјалне и економске аспекте живота станов 
ништва  и  домаћинстава.  У  закључним  ставовима 
на основу анализа прагматички закључује и упућу 
је на могућна решења уочених проблема. Предлаже 
начине и правце за унапређење социјалног развоја. 
Међутим,  управо  у  закључку  чини  превид  у  обја 
шњавању  руралног  у  некадашњим  и  данашњим 
условима  с  обзиром  на  поменуте  шарпланинске 
жупе. Полазећи од опште констатације да је тради 
ционално  село  самодовољна  изолована  пољопри 
вредна заједница, а савремено село умногоме своју
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егзистенцију  везује  и  изван  сељачког  земљишног 
простора,  огледа  се  одређена шематичност  у  при 
ступу теоријском одређењу руралног и чини се не 
довољно уважавање  стварне специфичности датих 
сеоских заједница које су одавно зависне од печал 
барског привређивања. Предложена решења права 
ца социјалног развоја у општем смислу су прихва 
тљива, али се не могу истовремено прихватити као 
упутство за појединачно и коначно поступање. 

На крају је чланак Милана Ивановића Култур 
на  баштина  Горе,  Опоља  и  Средачке жупе  (452– 
506).  У  овом  обимном  раду  доста  детаљно  је  дат 
преглед по селима остатака културне заоставштине 
у свакој жупи посебно, а на основу извора, литера 
туре и непосредних испитивања аутора. За Гору и 
Средачку жупу преглед је много потпунији и одно 
си  се  на  раздобље  од  средњег  века  до  савременог 
доба. За Опоље,  услед немогућности нових истра 
живања,  због  одбојности  тамношњег  албанског 
становништва изложена је само грађа из литерату 
ре о оним историјским споменицима који су наста 
ли пре исламизације ове жупе. Од средњовековних 
градитељских  споменика у  Гори и Опољу ниједан 
није  очуван  у  целини,  док  је  у  Средској  сачувано 
дванаест црквених грађевина. Највећи део култур 
ног  наслеђа  у  Жупама  није  довољно  проучен,  па 
стога подаци прикупљени у овом раду имају посеб 
ну важност као путоказ за њихово даље свестрани 
је истраживање и валоризацију. Иначе, у рукопису 
има и извесних понављања о времену и начину ис 
траживања, положају и локацији насеља, о чему је 
било  речи  у  неким  претходним  радовима.  Следи 

општи  резиме  на  енглеском  језику  (507–522),  по 
пис литературе, табеле и илустрације. 

У свим радовима, без обзира на степен обраде 
и уопштавања, тежиште је на презентацији и исти 
цању  истраживачких  резултата  до  којих  се  дошло 
за  појединачна  питања  из  области  антропогеогра 
фије,  етнологије,  демографије,  социјалноеконом 
ских  односа, живота и културе у жупама. Природ 
но, укупна проблематика наведених научних обла 
сти није исцрпљена у овим прилозима, што није ни 
био циљ, нити је  то могућно у овако комплексном 
мултидисциплинарном пројекту спроведеном у ре 
лативно кратком времену. Изложени радови, међу 
тим, одговарају на многа питања, разјашњавају низ 
проблема који су били предмет изучавања и најзад, 
без сумње, пред нама се налази научно дело које на 
расположивим чињеницама даје нову научну слику 
о становништву, животу и култури Горе, Опоља и 
Средачке  жупе,  много  потпунију  од  досадашњих 
знања  и  ослобођену  неких  предрасуда  и  пристра 
сности. Тако овај подухват заслужује високу оцену 
јер,  без  сваке  сумње,  представља  до  сада  најком 
плетније  сакупљена знања и резултате истражива 
ња о наведеним жупама. Релевантност истраживач 
ких  напора  за  савремену  науку  и  њена  трагања  у 
познавању етничких, културних и осталих процеса 
у развитку балканских народа и етничких група  је 
велика и биће потврђена одмах после издавања ове 
књиге. На крају нагласимо и то да у свим радовима 
провејава критички приступ, поштовање чињеница 
и  настојање  за  неопходно  уважавање  пројекта  као 
целине, постављених циљева и задатака. 

Никола ПАНТЕЛИЋ 

Мила  Боси ћ,  ГОДИШЊИ ОБИЧАЈИ СРБА У ВОЈВОДИНИ, Издање Музеја Војводине и „Промете 
ја“, Нови Сад 1966, 1  490. 

Из пера др Миле Босић етнолошка наука је до 
била неколикомонографских дела са подручја Вој 
водине.  Најновија  њена  монографија  Годишњи 
обичаји Срба у Војводини  заокружује њене научне 
напоре  у  области  проучавања  обичаја,  обреда,  ве 
ровања и народне религије код Срба на просторима 
Војводине. Обимно  (стр. 490) и изузетно разуђено 
етнолошко дело, на коме  је аутор зналачки истра 
јао до краја, заслужује особиту пажњу стручњака и 
шире јавности. 

За традиционалне годишње  обичаје Војводине 
може се рећи да су у последњем часу отргнути од 
заборава, из мисли и праксе безбројних испитани 
ка, па и оних осамдесетогодишњака којих више не 
ма  међу  живима.  Интервјуима,  опсервацијама  и 
оним што  је  за  методу  етнолошких  теренских  ис 
траживања  најважније,  непосредно  проматрање  са 
учествовањем у време извођења обичаја, како је то 
чинила  Мила  Босић,  ношена  изузетним  истражи 
вачким даром,  успела  је да прикупи најсуптилније 
етнографске  податке  и  уђе  у  саму  срж  обичајног 
живота. За извесне њене описе обичаја који иду до 

најлепших  нијанси  уобличавања,  употребио  бих 
израз феноменологија, који не треба бркати са фе 
номенологијом  филозофије,  већ  га  узети  само  као 
исправно  разумевање  обичаја  у  смислу  „sui  gene 
ris“. 

У методолошком погледу  одбранила  је  здраву 
основу  етнолошке науке, која под  утицајем  савре 
меног  методолошког  помодарства  остаје  често  у 
сенци. Упркос томе, Мила Босић  је доказала да  је 
етнологија  компаративна  научна  дисциплина  која 
пружа велику могућност  за објективна закључива 
ња. У аналитичком поступку успешно је комбино 
вала теренску грађу са писаним изворима, обимном 
литературом,  уз  коришћење  одговарајућих  архив 
ских  података.  На  тај  начин  су  годишњи  обичаји 
Војводине први пут добили своје право место у ду 
ховној култури српског народа на овим просторима 
и показали шта они значе, где им је место у нашој 
културној баштини и, знатно шире, у култури сред 
ње Европе. 

Мила  Босић,  као  што  смо  истакли,  проучава 
обичаје са етнолошког становишта, тражећи њихов
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емпиријски  дискурс  у  етничким  системима.  Она, 
међутим,  не  одбацује  ни  друге  ентитете,  који  се 
можда не уочавају на први поглед. Наиме, она тра 
жи,  колико  то  стварне  могућности  дозвољавају,  и 
историјски контекст обичаја који им даје дијахрону 
димензију. Зато их она прати уназад, колико  је  то 
могућно, до њихових исходишта. Та трагања дово 
де аутора до теорије еволуције, па и до прве етапе 
у њиховом развоју, назване анимизам. Наравно, да 
овде  увек  постоји  и  оно  сутра,  које  може  донети 
промену и покушај да се обичај прати до дана да 
нашњег. 

У свему овоме, посебан значај добијају она ме 
ста у којима аутор открива древне културне слојеве 
у обичајномагијској пракси у оквиру годишњег ка 
лендарског циклуса, и долази до оних дубина у ко 
јима назире евентуалне преисторијске остатке, под 
влачећи старословенске и старобалканске културне 
супстрате  и  касније  христијанизиране  утицаје  и 
елементе, када је дошло и до снажног синкретизма 
паганских  и  хришћанских  схватања.  „Примање 
хришћанства није раздробило паганске обичаје већ 
је изнедрило својеврсно обиље: прихваћена су нова 
празновања и знамења, а стара нису напуштана, па 
се  та  спрега,  очувана  до  данас,  преобратила  у  по 
знато двоверје“, пише Миле Недељковић. 

Мила Босић користи и премису да обичај пред 
ставља и пројекцију дубоко усхићених и несвесних 
сукоба, чиме залази у психолошки приступ проуча 
вања обичаја. Овде се преплиће хипотеза колектив 
но несвесног,  симболизираног у  универзалним ар 
хетиповима, којима су прожети безмало сви обича 
ји. Разум и имагинација у њима корачају руку под 
руку, повезани и уткани једно у друго, да их је те 
шко апстрактно рашчинити. Само у сваком поједи 
начном случају дубљим психоаналитичким и језич 
косемантичким анализама можемо наслутити уло 
гу сваког од њих. Аутор покушава да одговори и на 
нека од ових питања, међутим, не упуштајући се у 
дубље анализе, пошто оне  захтевају посебна мето 
долошка знања. 

Са  друштвене  тачке  гледишта,  обичаји,  као 
супституција  али  и  полуга  одређене  религијске 
праксе,  имају  и  огроман  социјални  значај.  У  том 
смислу  друштвена  средина  узима  обоје  као  једну 
од  значајних  варијабла.  Тако  ће  се  у  обичајима 
пронаћи богови, демони, тотемски преци, а сви они 
скупа,  представљајући  симболе  који  објективизи 
рају  или  испољавају  имагинарну  стварност  колек 
тивног духа. 

Тешко  се  етнолог који проучава обичаје може 
одрећи оних схватања по којима обичаји задовоља 
вају  одређене  потребе  појединаца  и  друштва  као 
здраворазумске  и  очигледне  истине.  Ове  типичне 
функционалне  акценте  налазимо  у  делу Миле  Бо 

сић,  не  у  смислу  узрочне  анализе,  него  као  један 
хеуристички приступ обичајима. 

Не може се сметнути с ума да су обичаји у сво 
јој бити симболи Светог и представљају, као и ре 
лигија,  метафизичку  трансценденталну  стварност. 
Према томе, они се не могу свести само на етноло 
шка,  историјска,  психолошка  и  социолошка  обја 
шњења.  Наиме,  значење  обичаја  је  зависно  од 
објекта,  а  то  је  оно Свето. Основни  проблем  овог 
приступа с којим Мила Босић води дијалог управо 
је  у  трансценденталној  стварности,  у  којој  се  су 
штина обичаја у Светом не може ни потврдити ни 
оповргнути. 

Зато,  с  пуном  научном  аргументацијом, Мила 
Босић  закључује  да  укупност  религијскомагијске 
праксе везане за годишње обичаје, у последњој ин 
станци  тежи  да  имагинарно  успостави  контакт  са 
натприродним  силама  од  којих  очекује  помоћ  и 
благонаклоност,  било  да  је  реч  о  анимистичким 
или манистичким  силама  које  чине  основу  тради 
ционалне религије српског народа. 

Мила Босић настоји да подвуче чињеницу, по 
себно у закључном делу монографије, да  савреме 
ни тренутак обичајне праксе иде ка убрзаним ино 
вацијама  или  ка  потпуном  напуштању  традицио 
налног одржавања годишњих празника. Чини се, да 
они све више добијају друштвенозабавно обележ 
је, а негдашња магијскорелигијска суштина се гу 
би. Но, у питању шта је то суштина, и да ли је мо 
жемо  открити  у  систему  правила  која  управљају 
подсвесно у међусобним  односима  симбола  и њи 
хових  значења.  На  то  нас  упозорава  Мила  Босић 
чињеницом да на одређеној удаљености од исходи 
шта (изворишта обичаја) по правилу се распада по 
везаност  елемената,  наступају  померања,  старо  се 
меша с новим и укрштањем може да настане нешто 
сасвим  ново,  с  другачијим  знамењима.  Овај  дија 
лектички  кôд  у  том  непрекидном  ланцу  кретања 
често укида границе и превазилажења када постаје 
нова стварност. У овој закономерности понекад као 
вулкан могу да  избију архаичне обреднообичајне 
црте и одређена понашања. 

Сагледана у целини монографија др Миле Бо 
сић  Годишњи  обичаји  Срба  у  Војводини  предста 
вља  јединствено  и  сасвим  ново  етнолошко  дело, 
класично у својој форми, а особено у својој интер 
претацији. Добили  смо целовиту слику годишњих 
обичаја Срба у Војводини, од прворазредног знача 
ја не само за етнолошку науку него и  за друштве 
ноисторијски  и  политички  значај  данашњег  тре 
нутка и будућности српског народа уопште. 
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Београд 1996. 
Књига  Језик словенске културе  академика Ни 

ките Иљича Толстоја представља избор од 18 радо 
ва (написао их је више од 300) овог врсног научни 
ка, једног од водећих слависта света и великог по 
знаваоца  словенске  културе.  Гроф  Н.  И.  Толстој 
праунук Лава Толстоја, рођен је у Вршцу 1923. го 
дине, а основно и средње образовање стиче у Бео 
граду. Крајем 1944. прикључује се Црвеној армији, 
а  после  демобилизације,  заједно  са  родитељима 
живи  у Москви,  где  је 1950.  завршио славистичке 
студије.  Ради  и  на Московском  универзитету  и  у 
Академији  наука,  и  у обе институције  је достигао 
највиша  звања. Стекао  је признања  и  у иностран 
ству  те  постаје  члан  седам  академија  наука  (међу 
њима и САНУ). Био је руководилац многобројних 
пројеката као нпр. дугогодишњег теренског истра 
живања у Полесје, области на западу Белорусије и 
Украјине, великим делом расељене 1986. после ка 
тастрофе у Чернобилу. Био је и члан многобројних 
научностручних форума и редакција, између оста 
лих,  уредник  престижног  часописа  Питања  лин 
гвистике, а и његовом заслугом, обновљеног часо 
писа  за  руски  фолклор  и  традиционалну  културу 
Жива старина. Као професор извео је и подстицао 
велики број младих научника. 

Упочетку, његов рад је био усмерен на проуча 
вање старословенског  језика, и  словенске дијалек 
тологије, затим на језике старе словенске писмено 
сти (руског, српског и бугарског, тј. језике у којима 
су значајну улогу имале националне редакције). Та 
проучавања  су му послужила  као основ  и  подсти 
цај за рад  на  лингвографији  и  етнолингвистици  да 
би се потом проширила на „истраживање језичког 
контекста, односно културе у којој језичке чињени 
це добијају своје значење“ (Љ. Раденковић 358). То 
га  је водило ка проучавању вербалних и невербал 
них (обреда) елемената словенске духовне културе. 
Проучавао их је у оквиру националне,  затим шире 
словенске  и  потом  додирне  несловенске  културе. 
Познавао је  све  словенске  културе,  али су  у њего 
вим  радовима  ипак  највише  заступљени  примери 
из  руске  и  српске  традиције  тј.  „из  две  његове 
отаџбине“  како је често говорио. 

Последњих година његов интерес је био усме 
рен на питања реконструкције старе словенске ду 
ховне културе, које он повезује с питањима етноге 
незе Словена. 

Преминуо је у Москви, а сахрањен 1. јула 1996. 
године у Јасној Пољани. 

Књига Језик словенске културе подељена је на 
два дела. У првом делу, Језик и култура, сврстани 
су углавном радови у којима Никита Толстој изла 
же своје теоријске ставове и методолошке присту 
пе. У другом делу, Обредни језик, налазе се чланци 
у  којима  аутор  своје  теоријскометодолошке  по 
ставке примењује и преиспитује при решавању пи 
тања  везаних  за  неки  конкретни  елемент  духовне 
културе. 

Језик  се може  схватити  као  саставни  део  или 
као оруђе културе, али  он истовремено поседује и 
аутономност и може се проучавати (а то се и чини) 
независно од културе. Одвојено, али упоредно раз 
матрање језика и културе по Н. Толстоју „омогућу 
је да се у односу на културу, примени низ термина 
и појмова створених у науци о језику“... што би до 
принело „структурно јаснијем прилазу култури као 
некаквој  систематичној  целини. Упоређивање кул 
туре и  језика, посебно конкретне националне кул 
туре и  конкретног  језика открива некакав изомор 
физам њихових структура на функционалном пла 
ну и унутар хијерархијском плану“ (с. 48). Издваја 
њем језичких или културних стратума (слојева) до 
бијају се два паралелна низа: 
– књижевни језик  елитна култура; 
–  народни  говор    „култура  за  народ“  или  „трећа 
култура“; 
– наречја, говори  народна култура; 
– арго  традиционалнопрофесионална култура (с. 
49). 

Спој  одређених  распознавајућих  обележја 
(нормираност    ненормираност;  наддијалектност   
дијалектност; ненормираност   нормираност; отво 
реност    затвореност;  стабилност    нестабилност) 
карактерише сваки од елемената наведеног низа. 

Познавање  старе  словенске  писмености  и  ње 
них носилаца, али и етнолингвистике навело је ау 
тора да уочава разлике између елитне и традицио 
налне културе и да се позабави њиховим узајамним 
утицајима. (Живота магијски круг, Мрежа). 

Бавећи  се  етнолингвистиком,  чије  зачетке  на 
лазимо још у XVII веку, почетке у XIX, а формира 
ње у првој трећини XX века, аутор истиче да су је 
зик, религија, веровања, обичаји, уметност, по том 
редоследу важни „за етнолингвистичка истражива 
ња  у  историјском  дијахроном  аспекту,  за  рекон 
струкцију старих саодноса језика и етноса“ (с. 43). 

При  реконструкцији  старе  словенске  духовне 
културе, Н. Толстој се залаже за примену метода ре 
троспекције  тј.  „истраживању  чија  је  суштина  у 
етапном  праћењу  извора  основних  елемената  ... 
култура“  (с.  9). Насупрот  принципу смене у мате 
ријалној култури, код археолога стоји принцип на 
слојавања у духовној култури (с. 12). 

Многи  научници  сматрају  да  је  за  словенске 
народне представе карактеристичан спој хришћан 
ских и паганских елемената, те да их одликује „ду 
ализам“,  и  „двоверје“. Међутим,  приликом  рекон 
струкције  старе  словенске  духовне  културе  пре 
треба  говорити  о  „троверју“,  упозорава  Никита 
Толстој. Наиме, треба имати у виду да су се у хри 
шћанство,  током његовог вишевековног постојања 
пре покрштавања Словена,  инфилтрирали  елемен 
ти паганства. Тако је у словенску народну средину 
са  хришћанством  продрло  и  паганство  несловен 
ског  порекла.  „Многе  су  црте  и  моменти  с  хри 
шћанством увезеног паганства, ушли у систем сло
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венског  паганства,  створивши  с њим  јединствену, 
али локално варирајућу структуру“ (с. 26). 

У  различитим  зонама  фиксирају  се  различите 
етапе  развоја  ове  или  оне  појаве,  чувају  се  фраг 
менти претходног система  различите хронолошке 
дубине,  што  даје  могућност  праћења  дијахроније 
раширене у простору. Такво сагледавање би омогу 
ћила  научна  дијалектологија  словенске  духовне 
културе,  сматра Никита Толстој,  као и  све што из 
тога произлази: 

  издвајање  класификационих  диференцијал 
них обележја; 
– картографирање; 
– примена ареалног приступа (с. 14 ). 

На  мапама  могу  бити  различите  линије  које 
означавају различите појаве: 

 изоглосе   линије које означавају језичке по 
казатеље; 

 изопрагме   линије које означавају показате 
ље материјалне културе; 

 изодоксе  линије које означавају показатеље 
духовне културе (с. 16). 

Треба имати у виду да се изопрагме једног еле 
мента  културе  (нпр.  тип  куће)  не мора  поклапати 
изопрагмом  другог  елемента  културе  (нпр.  типом 
рала).  Линије  елемената  духовне  културе  су  поу 
зданији  показатељи,  сматра  Н.  Толстој,  јер  мање 
зависе  од  спољних  утицаја,  (Примена  оваквог  са 
гледавања  видна  је  у  раду  Антропоморфни  над 
гробни споменици и донекле у радовима Скривени 
плач  за покојником и Превртање предмета у сло 
венском погребном обреду). 

Никита  Толстој  приступа  обреду  као  својевр 
сном тексту, користећи тако достигнућа Тартуско  

московске школе, показујући тиме и  своју отворе 
ност за нове методолошке приступе. 

Обред  представљен  као  текст  је  „као  некакав 
редослед симбола изражен помоћу обредне синтак 
се  ...  Обредни  симбол  може  бити  изражен  у  три 
основна облика: реални (предмет), акциони (делат 
ни), вербални (говорни)" (с. 123). Док обични језик 
углавном  користи  једнокодираност,  особеност  об 
редног „језика“  је његова разнокодираност с поја 
вом максималне синонимичности. „Низање обред 
них синонимичних облика једног те истог значења 
резултира прилично лаком позајмљивошћу поједи 
них облика из других обреда, релативно слободном 
заменом  једних облика другим, и не ретко изоста 
вљањем  појединих  симболичких  облика   њихово 
скраћивање“  (с.  125).  (О  „граматици“  словенских 
обреда, Обилажење и описивање цркава, Преврта 
ње предмета у словенском погребном ритуалу). 

У  радовима  Никите Иљича  Толстоја  видно  је 
његово  лингвистичко  полазиште  у  проучавању 
словенске духовне културе. Он предлаже одређене 
смернице  којима  се  може  постићи  постављени 
циљ, али их истовремено и стално преиспитује, из 
носи  могуће  проблеме  и  странпутице  понуђеног 
пута. Његови радови, уз главни ток, нуде читав низ 
додатних идеја  и могућих предмета  истраживања, 
што је веома инспиративно, али ретко садрже екс 
плицитан закључак. Он их оставља отвореним; не 
ке већ објављене чланке, после додатних истражи 
вања, допуњава или преиначава, како нас у сажето 
и јасно изложеним Погледима Н. Толстоја на сло 
венску духовну културу  обавештава у поговору Љ. 
Раденковић, који је и сачинио избор за ову књигу. 

Ласта ЂАПОВИЋ 

Ники та  Иљич  Т олстој , ЈЕЗИК СЛОВЕНСКЕ КУЛТУРЕ, Библиотека Словенски свет, „Просвета“, 
Ниш 1995; 365 стр. Избор текстова и поговор: Љубинко Раденковић. Превод Људмила Јоксимовић. 

Никита  Иљич  Толстој  (1923    1996),  праунук 
великог  руског  писца  Лава  Толстоја,  рођен  је  у 
емигрантској породици у Вршцу. Период проведен 
у Србији  (до 1944)  веома  је  значајан  за његов  ка 
снији  научни  рад,  с  обзиром  на  то  да  је  у  скоро 
свим својим истраживањима полазио од  јужносло 
венског  (претежно српског)  материјала.  За  себе  је 
говорио да је човек двеју култура, односно да му је 
Србија завичај, а Русија отаџбина. 

Године  1950.  завршио  је  славистичке  студије 
наМосковском државном универзитету. Дуго је ра 
дио  као  професор  на  поменутом  универзитету  и 
упоредо с тим био руководилац научних пројеката 
у Институту славистике и балканистике у Москви. 
Н.И. Толстој био је члан седам националних акаде 
мија наука  (укључујући и САНУ), главни уредник 
једног од најзначајнијих лингвистичких часописа у 
свету Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ, главни уредник часопи 
са за руски фолклор и традиционалну културу 
Æèâàÿ òàðèíà,  приређивач  серије  зборника 

Ñëàâÿíñêèé  è  áàëêàíñêèé  ôîëüêëîð;  покренуо  је 
иобиман научни пројект израду вишетомног етно 
лингвистичког речника словенских старина. 

Дијапазон научних интересовања Н. И. Толсто 
ја веома је широк (објавио је више од 300 радова), 
па  је  приређивач  ове  књиге  имао  тежак  посао  да 
изабере  радове  који  на  прави  начин  представљају 
његов научни опус. 

Књига  садржи  осамнаест  радова,  публикова 
них у периоду од 1973. до 1994, који су подељени у 
две проблемске целине. 

Први део књиге, назван Језик и култура, садр 
жи  радове  теоријскометодолошког  карактера: 
Проблеми реконструкције старе словенске духовне 
културе, Етнолингвистика у кругу хуманистичких 
дисциплина,  Језик  и  култура,  Етнолингвистички 
аспекти словенске фразеологије, О реконструкцији 
прасловенске фразеологије,  Бинарне опозиције ти 
па десни  леви, мушки  женски.
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Н. И. Толстој је изградио врло специфичан ме 
тодолошки  приступ  проучавању  старе  словенске 
културе. Његов полазни став је да се без фолклор 
ноетнографског  контекста  не  могу  испитивати 
значења  језика,  због  тога  што  се  она  темеље  на 
древним  народним  представама,  до којих се може 
доћи  једино познавањем  етнографског материјала. 
Повезивање  фолклорноетнографских  и  језичких 
чињеница и одређивање њихове територијалне раз 
мештености  картографисањем,  представља  главни 
задатак  етнолингвистике,  науке  чији  је  предмет 
истраживања, према Н. И. Толстоју, међусобни од 
нос језика и етноса. Етнолингвистика проучава са 
времену грађу имајући  на  уму историјски  ток  чи 
њеница. 

Примарни циљистраживачког радН. И. Толсто 
ја  је реконструкција  старе  словенске духовне кул 
туре. Он  реконструкцију схвата не само као успо 
стављање изворног праоблика или прастања, него и 
као свако приближавање њима. Због  тога се може 
рећи да је његов метод ретроспективан. Он насто 
ји  да  проблем  реконструкције  словенске  културе 
доведе  у  непосредну  везу  с  питањем  етногенезе 
Словена.  Реконструкција  старе  словенске  културе 
може бити унутрашња (обавља се у границама по 
родице словенских народа) и спољашња (излази из 
оквира  тих  граница,  али  остаје  у  кругу  сродних 
култура   балтијске, иранске итд.). Реконструкцију 
старе словенске културе аутор заснива на археоло 
шкој,  језичкој  и  фолклорноетнографској  грађи. 
Иако  је  језичка  грађа  касније  забележена,  када  је 
већ  претрпела  знатне  промене,  он  указује  на  њен 
системски  карактер, који пружа услове за веродо 
стојну реконструкцију методом типолошке анализе 
дијахронијски  конципиране.  Аутор  примењује  и 
компаративни приступ, с обзиром на то да је у не 
ким крајевима сачувано старије стање језичке гра 
ђе, а у другима је дошло до иновација. Да би се ус 
поставила дијахронијска  слика, аутор се залаже за 
примену  археолошког  приступа  у  сакупљању,  те 
риторијалном  картографисању  и  издвајању  карак 
теристичних елемената народне културе по култур 
ним ареалима. Управо ареално проучавање, које се 
може спровести довођењем у везу различитих изо 

линија  изоглоса (линија које представљају језичке 
показатеље),  изопрагми  (линија  које  дају  приказ 
материјалне културе) и изодокси (линија које пред 
стављају  показатеље  духовне  културе),  може  от 
крити зависно  од њиховог положаја,  густине итд., 
историјску повезаност појединих културних зона и 
омогућити расветљавање неких аспеката етногене 
зе Словена. 

Други део књиге, Обредни  језик,  садржи радо 
ве који  представљају примену Толстојевог  теориј 
скометодолошког система реконструкције словен 
ске  духовне  културе:  Из  „граматике“  словенских 
обреда,  Секундарна  функција  обредног  симбола, 
Опход и опасивање цркве, Изазивање кише, Антро 
поморфни  надгробни  споменици, Елементи  народ 
ног театра у јужнословенским божићним обреди 
ма, Балканословенски обреди: очи и вид покојника, 
Превртање предмета у словенском погребном об 
реду, Живота магијски круг, Скривени плач  за по 
којником. 

Он  врши  реконструкцију  архаичних  обреда, 
третирајући  их  као  текстовне  целине.  Најчешће 
полази  од  неког  примера  који  на  најбољи  начин 
указује  на  проблем  истраживања,  а  потом  прику 
пља варијанте тог текста, држећи се начела језичке 
сродности.  Довођењем  многих  примера  у  непо 
средну везу,  он долази до инваријантних облика у 
којима  уочава  синтагматске и  парадигматске везе. 
Овакав  принцип  истраживања  најдоследније  је 
примењен у раду Опход и опасивање цркве. 

Приступајући  опису  обреда  као  текста,  Н.  И. 
Толстој  се  ослања  на  резултате  Тартускомосков 
ске семиотичке школе. 

Књига Језик словенске културе, солидно преве 
дена,  квалитетно  опремљена  и  уз  то  пропраћена 
поговором приређивача Љубинка Раденковића, вр 
сног познаваоца ове проблематике, може бити ин 
спиративна за сваког етнолога и фолклористу. По 
себну вредност овој књизи даје обиље грађе са  ју 
жнословенског простора, на којој  је Н. И. Толстој 
заснивао своја истраживања. 

Сања ЗЛАТАНОВИЋЦВЕТКОВИЋ 

Ba r ba ra  O l s z ewska Dyoni z i ak ,  SPO≡ECZE…STWO I KULTURA, SZKICE Z ANTROPOLOGII KUL 
TUROWEJ, Krak∴w, 1994. 

Пољски  антрополог  Barbara  OlszewskaDyoni 
ziak  приредила  је  књигу  која  пружа  веома  добар 
преглед проблема и питања којима се бави социјал 
на  и  културна  антропологија,  са  увидом  у  најзна 
чајнију савремену литературу из те области. Она је 
настојала  да  изврши  теоријску  анализу  пре  свега 
саме антрополошке теорије у односу на социологи 
ју, психологију, лингвистику, филозофију, истори 
ју,  позивајући  се  на Мертона,  који  указује  на  три 
смера: емпиријске генерализације, теорије средњег 
обима и опште теорије. Она такође указује на нове 

перспективе  истраживања  које  је  отворио  Леви 
Строс  (LeviStrauss)  у  погледу  структуре  људског 
мишљења. 

У првом делу ауторка расправља о односу кул 
туре, антропологије и других дисциплина, а у дру 
гом  пише  о  култури  с  обзиром  на  главне  контро 
верзе и основне појмове, указујући на опречне по 
гледе у разумевању културе с обзиром на социоло 
шко,  антрополошко  и  филозофско  стајалиште  и 
узимајући  у обзир тенденције у пољској  друштве 
ној науци.
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Основни циљ књиге је да покаже у чему је спе 
цифичност  антропологије  и  какав  је  значај  антро 
полошке  теорије  у  емпиријским  истраживањима. 
Ауторка  истиче  да  је  основна  особеност  антропо 
логије у  односу на  остале дисциплине њена  тесна 
повезаност  с  природним  наукама,  као  што  су 
биологија, етологија, екологија и медицина а с дру 
ге стране, са друштвеним наукама: економијом, по 
литологијом  и  хуманистичким  наукама  (историја 
уметности, музикологија), али и са таквим наукама 
као што су физика и математика. Другим речима, у 
антропологији  су  све  те  науке  повезане  и  зато  се 
може  усвојити  широка  дефиниција  да  је  антропо 
логија наука о настанку и развоју суштине људског 
рода  која  има  четири  подгрупе:  физичку антропо 
логију, социјалну и културну антропологију, архео 
логију и лингвистичку антропологију. 

Главна  особеност  антропологије  је  њена  кон 
цепција културе коју је први дескриптивно форму 
лисао Тајлор (E. B. Tylor), а Кребер (A. Kroeber) и 
Клукон  (Kluckon)  указали  на  распон  од  257  дефи 
ниција  поделивши  их  у  6  група.  Дескриптивне, 
историјске, нормативне, психолошке, структуралне 
и генетичке. После детаљне анализе односа антро 
пологије  са  другим  друштвеним  наукама,  ауторка 
пише о теорији и пракси и перспективама антропо 
логије  у  сфери  теорије,  затим  о  различитим  пара 
дигмама: еволуционој, културноисторијској, фено 
менолошкој,  систематскосемиотичкој,  интерди 
сциплинарној и функционалној. У развоју антропо 
лошке  теорије  указује,  поред  поменутих  парадиг 
ми, и на постструктуралистичку, културноматери 
јалистичку  и  неомарксистичку.  У  томе  она  види 
отварање нових перспектива и хоризоната у антро 
полошким  истраживањима,  нарочито  на  интерди 
сциплинарном плану. 

Један  од  важнијих  проблема  у  антропологији 
на који ауторка указује  је развој  појма „целовито 
сти“, износећи различите интерпретације од Спен 
сера  са  еволуционизмом,  Диркема  (Durkheim),  са 
функционализмом,  Боаса  са  америчком  школом 
културе  и  личности  до  Хегела  и  структурализма 
ЛевиСтроса. 

Посебно поглавље посвећено проблемима који 
се односе на културу и комуникацију, где је видно 
место дато структурализму ЛевиСтроса указујући 
на  лингвистичку  основу  антропологије,  с  једне 
стране а, с друге стране на корене у Хегеловој тео 
рији  о  дихотомији  (негацији)  што  се  одразило  у 
Стросовој  концепцији  о  бинарним  опозицијама. 
Она стога  структурализам  означава  као  прелом  у 
антрополошкој науци, будући да истражује с једне 
стране,  граматику  језика  и  механизме  памћења,  а 
са  друге  стране,  „природне  границе“  система  ми 
шљења. 

Ауторка  указује  на  то  да  се,  за  разлику  од 
Стросовог  структурализма,  неострукурализам  Е. 
Лича  (E.  Leach)  признаје  хомологију  „идеалног  и 
реалног  поретка“,  то  јест,  да  се „структура  идеје“ 
не  јавља  независно  од  појаве већ увек  у политич 
ким  и  економским  условима  датог  друштва.  Дру 
гим речима, како каже Лич, да  је ЛевиСтросу ви 
ше стало до „алгебре могућности“ него до емпириј 
ске чињенице. Ауторка  на  тај  начин  указује на  то 
да је британски структурализам био критичан пре 
ма француском структурализму, будући да је схва 
тио  да  се  анализа  мисаоних  категорија  не  може 
обављати без односа према животу људи који ми 
сле у тим категоријама. 

У последњем одељку ове књиге ауторка разма 
тра проблеме културе у виду опозиција: атомизова 
ног вс. целовитог поимања културе, синхронијског 
вс.  историјског  схватања,  емпиријског  вс.  рацио 
налног  концепта,  феноменолошког  вс.  функцио 
налног,  функционалног  вс.  социологистичког  раз 
матрања  културе,  номиналистичког  вс.  реалистич 
ког,  редукционистичке  вс.  антиредукционистичке 
интерпретације,  натуралистичког  вс.  анатурали 
стичког и глобалног вс. селективног схватања кул 
туре. У том смислу, она ставља акценат на следеће 
приступе  антропологији:  историцизам,  холизам, 
релативизам,  антиредукционизам,  реализам,  фено 
менологизам. 

На крају треба истаћи да ова књига представља 
прегледан увид у антрополошке проблеме са који 
ма се суочава савремена антропологија, изнете ана 
литично  и  критички  у  конфронтацији  различитих 
схватања. Она је једна врста синтезе антрополошке 
материје,  коју  је  Барбара  Олшевска  разрадила  у 
својој  претходној  књизи  Човек,  култура,  личност 
(Czlowiek  kultura  osobowosc, Krakow, 1991), а ко 
ја  је  више  уџбенички  конципирана. У  књизи  Дру 
штво и култура ауторка не разматра хронологију и 
историју  развоја  антрополошке  мисли  него  се  ус 
редсређује на основне контроверзе и односе између 
антрополошке науке и осталих друштвених наука, 
посебно разрађујући допринос структурализма мо 
дерном  приступу  у  антропологији.  Стога  се може 
рећи да се ауторка представила као изврстан позна 
валац  антрополошке  проблематике  и  зато  је  ова 
књига подстицајна  за све оне који се баве проуча 
вањем  човека,  друштва  и  културе  из  различитих 
аспеката,  истичући  значај  интердисциплинарног 
приступа. Ипак  треба  рећи  да  ауторка  антрополо 
гију схвата  више као науку  о друштву и  култури, 
будући да су проблеми човека и односи личности и 
културе потиснути у други план и остали недовољ 
но обрађени. 

Загорка ГОЛУБОВИЋ 
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Књига Ласте Ђаповић убедљиво дочарава  сву 

сложеност  проблематике поимања  о Земљи  у  тра 
диционалној култури на нашим просторима. Више 
струкост  значења  речи  Земља  навела  је  аутора  да 
материју о Земљи изложи у четири велика одељка 
књиге,  под  насловима:  Земља  планета,  Земља   
станиште,  Земља  хранитељица  и  Земља    еле 
менат,  материја. Сваки  од  тих  одељака  чини  зао 
кружену целину,  али  сви  заједно представљају  је 
дан  целовити  систем  веровања  и  ритуала  везаних 
за Земљу.  Разматрања се заснивају на често мину 
циозним анализама и тумачењима по обиму и садр 
жају  знатног  корпуса  домаће  етнографске  и  фол 
клорне грађе. Међу корицама ове књиге, међутим, 
откривамо и компаративна разматрања и предања о 
нашим веровањима и предањима о Земљи,  с једне 
стране, и с друге стране, о митовима и предањима 
о Земљи насталим у просторно и временски веома 
удаљеним етнокултурним системима, од  античких 
Грка и Индијаца до америчких Индијанаца. 

Полазећи  од  "честица  космолошког мита“,  јер 
замишљена  слика  света  на  нашим  просторима  са 
чувана  је  посредно,  у  веровањима,  предањима  и 
бајкама, Ласта Ђаповић је сачинила модел свемира, 
односно  модел  замишљене  слике  света.  То  је  Зе 
мља у облику плоче, она има своје држаче, а испод 
ње  се  налази  вода,  која  означава  хаос.  Анализа  и 
тумачења  такве  замишљене  слике  света  у  нашој 
традиционалној култури откривају да се она креће 
од статичне ка динамичној слици света, ка победи 
реда над нередом односно „добра над злом“. Тума 
чења симболичких значења воде захтевала су осо 
бити  напор  да  се проникне у  сву  сложеност њене 
природе као „извора живота, средства очишћења и 
средишта обнављања“ посебно с обзиром на пред 
ставе у слици света о доњем, подземном слоју. Тај 
подземни слој света управо тим својствима означа 
ва  кондензоване генеративне  снаге,  односно  саму 
плодотворност, што се све преноси на Земљу која, 
црпећи снагу из тих извора, чини „окосницу чове 
ковог постојања и опстајања“. 

Веровања  и  ритуали  у  нашој  традиционалној 
култури о Земљи  станишту односе се пре свега на 
избор  места  на  простору  за  подизање  станишта, 
што је важан чин за будући срећан и успешан жи 
вот породичне заједнице. Грађа о магијским радња 
ма  при  избору места  за  кућу  систематизована  је  с 
обзиром на „предзнаке“ који указују на „добра“ ме 
ста,  јер је лоших, опасних места много (нпр. нека 
дашња гробља, црква, међа, раскршће, гумно, „ви 
лино коло“ итд.). Тумачења грађе о табуисаним ме 
стима своде се на то да нема рационалне основе у 
поменутим забранама, већ да оне потичу из верова 
ња  да  је  известан  простор,  осим  видљивог  света, 
настањен и оностраним бићима ако су на њему не 
када  били  поменути  објекти  или  „догађаји“,  те  се 
такав простор може сматрати светим, а тиме и опа 
сним. 

Посвећивање  земљишта  и  грађевинска  жртва 
представљају  значајну  фазу  подизања  станишта. 
Домаћа  етнографска  грађа  указује  на  функцију  и 
значење  ритуалних  радњи,  посебно  с  обзиром  на 
жртву,  почевши  од  животињске  (курбан)  све  до 
сложеног проблема узиђивања живог човека одно 
сно његове сенке, о чему сведочи наше усмено по 
етско и прозно предање. Циљ ритуала грађевинске 
жртве  јесте да  се  заштити  и  обезбеди  постојаност 
грађевине  с  ослонцем  на  веровања  да  она  треба 
преко  крвне жртве  да  прими  у  себе  "живот  и  ду 
шу“. Изнесена  је и идеја да човек традиционалног 
друштва  подизањем  станишта  ствара  свој  универ 
зум, јер неки космогонијски митови стварање пове 
зују  с  преносом  живота  на  ствараоца  и  створено, 
што је могућно само путем крвне жртве. 

У  културама  широм  света,  од  преисторијских 
времена па током читаве историје традиционалних 
друштава, својство Земље    хранитељице изазвало 
је не само веома разуђена веровања, обичаје и об 
реде већ и нове религијске идеје. Земља као изво 
риште хране с првим почецима земљорадње добија 
обележје светости: настаје култ Земље као Богиње 
Велике Мајке. Веровања да се човек,  рођен  од Зе 
мље,  кад  умре  враћа  њој,  својој  мајци,  у  ствари 
подразумева  Божанство Земље, њено оживотворе 
ње изражено у синтагми Мајка Земља, подразуме 
вајући анимизацију и обоготворење Земље; најзад, 
ту је и проблем Земље  божанства смрти, у складу 
с већ поменутом идејом о Мајци Земљи. Изложени 
погледи о преаграрном поимању Земље, а  затим о 
идејама  насталим  откривањем  и  развитком  агри 
културе, поткрепљују се одабраним примерима ми 
това  и  веровања  неколиких народа  света  као про 
блем антропоморфизовања Земље код Индијанаца, 
Индијаца и Грка. Структурална компаративна ана 
лиза два индијска мита о Притхиви и грчког о Де 
метри, с једне стране, и наше народне песме из Ву 
кове збирке Свеци благо дијеле  с друге стране, по 
казују да је и у наведеним митовима и у нашој на 
родној  песми  заједничка  двострукост  светости  Зе 
мље, „и као енергије женског принципа и као све 
присутне материјалне Земље“ (163). 

У  разматрањима  о  оживотворености  Земље  у 
нас прворазредна  улога  припала  је  грађи  из  усме 
ног фолклорног наслеђа  (песме,  посебно тужбали 
це, приче, загонетке, заклетве....), као и грађи о ве 
ровањима,  ритуалима,  табуима.  Разматрања  о  од 
носу Земље и  смрти  на  примерима  тужбалица  от 
кривају симболику и значења бриљантних исказа и 
порука у њима. Обичаји и обреди, као и култ покој 
ника,  послужили  су  убедљивом  закључивању  да 
покојници  „представљају  појмовно  посредовање 
између  Земље  као  сверодитељице  односно  храни 
тељице“ те да „умрли кроз смрт постају посредни 
ци  за  живот“. Из  свега  изнесеног  о  поимању  Зе 
мљехранитељице у нас произлази да је она женско 
божанство, без имена и без иједног средишног кул 
та.
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Веровања  и  обредне  радње  приликом  сетве  и 
жетве у нашој традицији изложени су уз тумачења 
сваког  битног  елемента  посебно,  али  и  као  ком 
плекс појава. Тако се о сетви, односно о првом ора 
њу строго води рачуна о времену, као и о вршиоци 
ма послова како у оквиру домаћинства тако и сео 
ске заједнице. Значајно је ко ће  заорати прву бра 
зду,  припрема  за  тај  чин  подразумева  физичку  и 
моралну чистоту сејача,  јер се та својства преносе 
и  на  семе,  што  указује  на  магијскорелигиозну 
основу  тих  радњи,  али  такође  и  на  знатне  рацио 
налне  елементе  усмерене  на  добробит  заједнице. 
Први дан орања очитује  се и  као празник пропра 
ћен симболичким радњама, међу којима је и призи 
вање божје помоћи  за  успех  сетве и  срећан  исход 
жетве.

Разматрања о  Земљи   материји,  односно еле 
менту  обухватају  њену  вишеструку  употребу  у 
пракси живљења и опстајања. Широм света, у раз 
личитим  културама  запажени  феномен  геофагије 
забележен је и на нашим просторима не само у на 
родној  поезији  већ  и  као  просторно  и  временски 
одређена појава, особито у доба неродице, глади и 
ратних прилика. Запажена је и до сада необјашње 
на  појава  геофагапојединаца  такође и  веровања  у 
вези с тим, међусобно опречна, с једне стране, да је 
то проклетство,  а  с друге стране да  је  то  лек. Сва 
излагања  о  тој  појави  пропраћена  су  компаратив 
ним материјалом, почевши од античког доба до на 
ших  дана  (нпр.  о  медицинским  истраживањима  о 
земљи у лечењу у суседној Румунији). 

Веровања о Земљи  материји  елементу имају 
корене у митским  представама  о постанку човека. 
Оне  се  огледају  у  легендама,  од  сумерских  преко 
старозаветних библијских до хришћанских, наиме, 

да је Бог створио човека по свом обличју од глине, 
односно земље којој је удахнут живот, што је пот 
крепљено навођењем обиља примера наших леген 
ди и предања. По народном поимању, Земља има и 
својства неутрализатора, што се очитује у различи 
тим  ситуацијама  људскок  живота.  Тако,  земља 
упија кишу, враћа у живот обамрлог од удара гро 
ма, ставља се у амајлију као заштита од урока и бо 
лести;  путем  басми  истерује  се  демон  болести  из 
тела болесника и сатерује у земљу; многим симбо 
личким  радњама  земља  зауставља  епидемије  код 
људи  и  стоке  (оборавање,  говеђа  богомоља  нпр.); 
најзад,  земља  је неутрализатор моралних преступа 
(пример кривоклетства)  како  у животу  тако и  код 
смртникагрешника.  Све  то  води  закључку  да  Зе 
мља  материја по народним веровањима, али и по 
искуству,  јесте  како  позитивни  тако  и  негативни 
неутрализатор, да  је посредник пасивни, али и ак 
тивни.

Она је неутрализатор свих злих сила, али и жи 
вота; Земља је очито не само моћни елемент већ за 
добија  својство  паганског  божанства,  и  доброг  и 
злог. 

Закључни део монографије најсажетије доноси 
саму  суштину  поимања  Земље  у  склопу  свих ње 
них  својстава  уједно,  наиме  Земљепланете,  људ 
ског  станишта,  хранитељице  и  материје,  односно 
елемената. 

У  етнолошкој монографији о Земљи садржана 
је и  знатна  антрополошка  и  културолошка  димен 
зија. Такође, то је прва целовита етнолошка синте 
за о Земљи у веровањима и ритуалима у нашој нау 
ци. 

Миљана РАДОВАНОВИЋ 

Никола  Д удић,  СТАРА ГРОБЉА И НАДГРОБНИ БЕЛЕЗИ У СРБИЈИ, Републички завод  за  заштиту 
споменика културе и „Просвета“, Београд 1995. 

Књига Стара гробља и надгробни белези у Ср 
бији  архитекте  Николе  Дудића  настала  је  након 
тридесетогодишњег  истраживања  гробаља  и  поје 
диначних  надгробних  споменика  у  Србији  јужно 
од Саве и Дунава. После обављених истраживања, 
фонд је износио више од две хиљаде обрађених је 
диница.  Концизно  изложени  текст  подељен  је  у 
осам  поглавља,  од којих се свако састоји од више 
подељака. 

У  кратком  уводу  (стр.  5–8)  писац  нас упућује 
на  предмет  свог  рада,  с  прегледом  најважнијих 
историографских истраживања. 

У  првом  поглављу  (Услови  настанка  сеоских 
гробаља и надгробних споменика, стр. 11–14) аутор 
се бави питањем услова настанка сеоских гробаља 
и као најважније чиниоце истиче обичаје, традици 
ју  и  веровања  која  су  повезана  са  човековом  те 
жњом за спасењем од заборава и жеље да се физич 
ка  смрт  надвлада  спомеником  и  белегом  који  по 
стаје замена за покојника. Аутор сматра да је за по 

дизање  гробаља  важну  улогу  имао  избор  земљи 
шта. То су табуисана света места, настала на грани 
ци између два атара, на узвишицама, близу раскр 
шћа  или  путева.  Кружни  или  елиптични  облици 
гробаља указују на посебну симболику круга, који 
је третиран не само као средство магијске заштите 
већ је и  јасна граница између света живих и света 
умрлих.  Сеоска  гробља  су  најчешће  настајала  у 
близини  цркава,  а  духовни  и  световни  великодо 
стојници су сахрањивани у црквама и црквеним по 
ртама.  Аутор  истиче  да  постоје  четири  основна 
разлога сахрањивања покојника ван званичних гро 
баља, и то у случајевима оних који су умрли насил 
ном смрћу, злочинаца и некрштеника. У неким кра 
јевима Србије покојник  је  сахрањиван на сопстве 
ном  имању,  чиме  је  постајао  заштитник  имања  и 
потомства. Посебан облик споменика представљају 
неке  врсте  кенотафа,  подизаних  на  раскршћима  и 
значајним местима војницима чије место сахрањи 
вања није познато.
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Посебно  поглавље  посвећено  је  континуитету 
гробаља од средњег века до XX столећа (стр. 17–20 
). Ту аутор најпре даје преглед топономастике ста 
рих гробаља,  која  су најчешће добијала  називе по 
веровањима  и  предањима  (русалско,  коледарско) 
или по врстама занимања (војничко, воденичарско, 
калуђерско). Гробља која су настала након великих 
епидемија називе су добијала по болестима од ко 
јих су људи страдали (чумско, кужно и моријино). 
Врло често о  гробљима  нема  података,  па  се сма 
трају туђинским (грчко, мађарско). Извори из којих 
аутор добија податке о гробљима и надгробним бе 
лезима  су:  археолошка  истраживања,  епиграфски 
критеријуми,  услови  настанка  гробних обележја  и 
типолошко    стилска  анализа. Он  даје кратак  пре 
глед  археолошких  истраживања  старих  гробаља, 
наглашавајући да су најдетаљније обрађене некро 
поле које потичу из периода од X до XI века. Посе 
бан  пододељак  овог  поглавља  обрађује однос  ста 
рих  и  нових  гробаља,  у  коме  стара  гробља  увек 
имају улогу култног места, поред кога настаје ново 
гробље, што указује на прекид у континуитету са 
храњивања на местима која су за то одређена. Ау 
тор посебно истиче да су веома ретка гробља која 
су  сачувала  континуитет  од  античких  времена  до 
данас и  на њима  су најуочљивије  разлике у  обли 
цима гробних белега. 

У  трећем  и  најобимнијем  поглављу  (Сеоска 
гробља и надгробни споменици, стр. 23–58) аутор је 
извршио  регионалну  поделу  споменика  и  катало 
шки обрадио 128 најзначајнијих некропола. Посеб 
ну  улогу  при  избору  локалитета  имали  су  ориги 
налност, старост и положај гробаља. Свако поједи 
начно гробље  је  територијално лоцирано и хроно 
лошки  одређено. Посебно су обрађени они споме 
ници који се по својим димензијама, материјалу од 
кога су настали или по представама које се на њи 
ма  налазе  издвајају  од  других.  Аутор  издваја  пет 
регија  и  даје  њихове  особености.  Најпотпуније  је 
обрађена  западна  Србија,  где  се  уочава  изразита 
старост споменика, с богатством облика и предста 
ва на њима. То је подручје са највише гробаља која 
су  сачувала  континуитет  од  античких  времена  до 
данас. У овој области најстарији споменици су хо 
ризонталне плоче, грубо обрађене, без детаља и де 
корација, с представом људске фигуре. Млађи спо 
меници су вертикалне плоче и крстови с представа 
ма  људског  лика.  На  подручју Ибра  и  Студенице 
заступљени  су  споменици  такозваног  студеничког 
типа,  за  које  је  карактеристична  велика  старост  и 
врло  честа  представа  покојника.  Лик  је  сведен  на 
основне карактеристике, најчешће са ознаком пола 
у виду бркова  или  браде. Најстарији  споменици  у 
овој области су масивне плоче с грубим представа 
ма покојника. На млађим представама покојник  је 
нешто стилизованији, да би на најмлађим дошло до 
изражаја  богатство  рељефних  представа.  На  под 
ручју  Београда,  Горњег Милановца,  Чачка  и  Ива 
њице налазс се споменици драгачевског типа. Пре 
појаве тог типа споменика, у XVII и XVIII веку, уо 

бичајени су били камени крстови и грубо облико 
ване  камене  плоче.  Прва  појава  споменика  драга 
чевског типа везана је за крај XVIII и почетак XIX 
века.  На  њима  су  основни  декоративни  мотиви 
крст  и  геометријска  орнаментика.  Период  од  сре 
дине XIX века карактерише појава људског лика и 
фигуре.  Поред  крстова  и  биљне  орнаментике,  као 
специфичност  јављају  се  розете.  То  је период  пу 
ног  процвата  драгачевских  споменика,  који  траје 
до почетка XX века. У последњим деценијама XIX 
и у раном XX веку обрада споменика се мења, губе 
се ликовне представе и орнамент постаје примаран. 
Основно обележје свих споменика овог типа је из 
разита  употреба  боје,  богата  декорација,  с  пуно 
представа  оружја,  алата,  биљних  и  животињских 
мотива, као и мноштво црквених инсигнија. Појаву 
најстаријих споменика на подручју Јужне, Западне 
и  Велике  Мораве  аутор  везује  за  XVIII  век. 
Најраспрострањенији  облик  споменика  је  крст,  на 
коме  се  врло  ретко  и  у  општим  цртама  налазе 
представе људског  лика. Најстарији  споменици  из 
источне Србије такође потичу из XVIII века. Над 
гробне белеге ове области одликује богатство деко 
рација  и  разуђеног  облика,  с  многобројним  вари 
јантама крста и особеним розетама. 

Наредно, четврто поглавље посвећено је архи 
тектоници и обради надгробних споменика и њихо 
вих развојних облика. На  основу облика  надгроб 
них белега и начина њихове обраде аутор је поста 
вио хронолошке оквире појаве надгробних споме 
ника. По томе је хумка првобитни гробни знак, на 
кон  које  се  јављају  камене  гомиле.  Следи  период 
хоризонталних надгробних плоча, да би се касније 
јавили вертикални споменици. Архитектоника спо 
меника  је  условљена  материјалом,  техникама  и 
алатима,  вештином  мајстора  и  утицајем  ранијих 
периода, па аутор даје преглед материјала, техника 
и алата који се употребљавају при изради спомени 
ка. 

У петом поглављу обрађена су питања декора 
тивне  обраде  надгробних  споменика,(стр.  77–83). 
Аутор  посебно  третира  употребу  пуне  пластике, 
рељефа,  урезивања,  полихромије  и  писма.  Скулп 
турално обликовање је карактеристично за подруч 
је  Студенице,  док  су  рељефни  прикази  покојника 
заступљени у свим крајевима Србије, више или ма 
ње успешно. Бојење се сматрало посебном уметно 
шћу и највиши ступањ је достигло на споменицима 
драгачевског типа. Представа покојника,  зооморф 
ни и вегетабилни мотиви, као и  текст појачани су 
неком од основних боја. Употреба писма је такође 
достигла пуну изражајност на драгачевским споме 
ницима. Текст  веома  често доминира  у  односу на 
остале  елементе декорације,  нарочито ако  је поја 
чан бојом. 

Тема шестог поглавља  (Тематика,  стр. 87–93) 
су декоративни облици заступљени на надгробним 
споменицима.  Од  свих  декоративних  елемената 
крст  је најзаступљенији, а учесталост његове поја 
ве зависи од времена и простора на коме се јавља
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ју.  Наредни  пододељак  разматра  употребу  фигу 
ралних  представа  на  надгробним  споменицима. 
Стилизовани  ликови  покојника  јавили  су се  још  у 
XIII  и XIV веку,  с посебним  карактеристикама  на 
споменицима студеничког и драгачевског типа. На 
споменицима  студеничког  типа  лик  покојника  је 
сведен на основне карактеристике лица, са увек на 
глашеном  лобањом  и  очима,  да  би  се  крајем  XIX 
века  на њима  изгубиле антропоморфне представе. 
Аутор сматра да је на њима уочљив утицај средњо 
вековног  сликарства.  За  споменике  драгачевског 
типа  карактеристично  је  да  су  ликови  покојника 
дати као идеализовани портрети и да су драгачев 
ски клесари имали узоре у нашем грађанском сли 
карству из  средине XIX века. Осим  антропоморф 
них,  заступљене су и  зооморфне представе,  најче 
шће у облику птица и оседланих коња, док су змије 
представљене веома стилизовано. Посебно су зани 
мљиви прикази одеће, накита, оружја, војних уни 
форми и предмета за свакодневну употребу. 

Седмо  поглавље  носи  назив  Знаци  и  симболи 
(стр.  97–110).  Аутор  врши  „симболичку  анализу“ 
надгробног  споменика,  сматрајући  да  ликовне 
представе имају одлике знака, а преношење порука 
је условљено временом њиховог настанка. Може се 
рећи да су све представе  без обзира на то да ли су 
антропоморфне, зооморфне или космичке  симбо 
ли умирања и поновног рађања. Аутор види споме 

ник као симбол живота и смрти, на граници између 
оностраног  и  овостраног,  а  камени  белег  тумачи 
као место пребивања душе умрлог или окамењеног 
покојника. 

Последње  поглавље  (стр.  113–137)  посвећено 
је  опширном  прегледу мајстора  клесара,  њихових 
радионица и појединачних гробаља. 

Књига Стара гробља и надгробни белези у Ср 
бији  богато  је опремљена картографским  прикази 
ма распореда гробаља, њиховим типолошким поде 
лама,  као  и  приказима  мајстора  и  каменолома. 
Текст  је праћен обилним илустративним материја 
лом  у виду цртежа, скица и фотографија, преглед 
но изложених у виду табли. Може се уочити да нам 
је  аутор,  услед  исцрпног  набрајања  и  жеље  да  од 
заборава  сачува  што  већи  број  гробаља  и  поједи 
начних споменика, ускратио шира сазнања о типо 
вима  надгробних  споменика.  На  картографском 
приказу  истражених  подручја  јасно  се  уочавају 
празнине у  областима  источне и  јужне Србије,  па 
се поставља питање да ли је књига правилно насло 
вљена. У целини посматрано, ако занемаримо пре 
тенциозни  наслов,  оскудност  текста  и  недостатак 
размерника  на  приказима,  можемо  рећи  да  књига 
представља драгоцену грађу за даља научна истра 
живања. 

Ана ДРАГОЈЛОВИЋ 

Др  Бра нислав  С .  Ђ урђев , ПОСЛЕРАТНО НАСЕЉАВАЊЕ ВОЈВОДИНЕ  МЕТОДИ И РЕЗУЛТАТИ 
ДЕМОГРАФСКЕ АНАЛИЗЕ, НАСЕЉАВАЊА ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ 1945–1981; Матица српска, Но 
ви Сад 1995, с. 200 

Књига  Бранислава Ђурђева може  се поделити 
на два дела. Први, уводни, уџбеничког је типа и да 
је преглед главних теорија, метода и стратегија ко 
је су до сада примењиване у проучавању миграци 
ја. У другом делу, кроз историјат насељавања Вој 
водине,  навођењем  извора  и  резултата,  применом 
разних  метода,  даје  слику  послератних  миграција 
на територији ове покрајине. 

Пре свега, аутор истиче да се при проучавању 
миграција, осим географских целина, морају имати 
на уму и административне целине, тј.  та два појма 
морају  се  једнако  третирати,  будући  да  и  један  и 
други могу бити  релевантни  за  сваки  појединачан 
случај, а ретко кад се подударају. Ђурђев сматра да 
су миграције последица географске неравномерно 
сти  у економском  развоју,  на шта  директно утичу 
неједнаки природни, друштвени и културни потен 
цијал. 

У теоријскометодолошком уводном делу књи 
ге, осим представљања главних праваца и историје 
развоја  миграционих  истраживања,  критикују  се 
досадашњи покушаји стварања универзалног моде 
ла,  примењивог  на  свако  време  и  сваки  простор. 
Сви ти покушаји, каже Ђурђев, имају валидност за 
матичну  област  и  конкретни  период,  али  покушај 

њихове примене на  други материјал  или  контекст 
није дао задовољавајуће резултате. 

Критичку теорију pull (привлачних) и push (од 
бијајућих)  фактора,  аутор  је мишљења  да  она  пре 
свега истиче „оне факторе који доводе до социјал 
не или професионалне мобилности, а тек онда и до 
просторне  мобилности“.  Постојање  високе  коре 
лације  између  тих мобилности  није  доказ  њихове 
функционалне зависности. Привлачна група факто 
ра  односи  се  на  предности  које  место  пресељења 
има над местом са кога се сели, а одбијајућа се од 
носи на проблеме у месту са кога се сели, а због ко 
јих људи и размишљају о пресељењу. 

Кад  је истраживање миграција  на  нашим  про 
сторима у питању, теоријскометодолошки део ра 
да мора почети проучавањем дела Јована Цвијића, 
првог  који  се научно бавио миграцијом  код  нас и 
чију актуелност и савременост аутор наглашава. 

Други део књиге почиње навођењем извора по 
датака којима се у својим истраживањима користио 
аутор; објављени и необјављени радови на досада 
шњем истраживању миграција у Војводини; попи 
си становништва из 1948, 1953, 1961, 1971. и 1981. 
године;  документација  Покрајинског  и  Савезног 
завода  за  статистику и њихове међуописне публи 
кације; архивски фондови Комисије за насељавање
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бораца  у Војводини;  резултати  анкетног  истражи 
вања на одабраном узорку села; разговори са лици 
ма која су учествовала у спровођењу колонизације 
и са неким колонистима. 

Због  разлике  у  обухвату  миграната,  Ђурђев 
сматра  неопходним  методску  дистинкцију  између 
три  концепта  мерења  просторне  покретљивости: 
мерења миграција, мерења свих миграната и мере 
ња  живих миграната. Миграције  су  најшири  скуп 
миграционих догађаја и као резултат мерења доби 
ја се честина пресељавања, број сеоба у некој попу 
лацији у одређеном временском интервалу. 

У  нашој  земљи  се  примењују  виталностати 
стички метод, који увек даје салдо свих миграната, 
метод  родног краја и метод посљедњег места  стал 
ног  боравка,  који  се  користе  за  утврђивање  салда 
живих миграната. Због разлика у просторном обу 
хвату  и  различитих  метода  јављају  се  неслагања 
добијених резултата. Аутор није вршиомерење ми 
грација, јер се ваљани резултати, по његовим речи 
ма, могу добити једино из регистра становништва. 
Регистар становништва, међутим, у Војводини још 
не постоји. 

За  послератни  демографски  развој  Војводине 
значајно  је  пет  типова  егзодус  Немаца,  колониза 
ција, повратништво спољних миграција: колониста 
и  одсељавање  у  иностранство,  досељавање  аграр 
ног  становништва  и  савремене развојне миграције 
са  етапом  одласка  на привремени рад  у иностран 
ство. 

Од  најопштијих  и  најбитнијих  закључака,  на 
основу резултата  истраживања, можемо издвојити 
следеће: 

1)  миграциони  салдо  Војводине  је  уравноте 
жен, односно број досељеника приближно је једнак 
броју одсељеника; 

2)  миграциони  салдо  са  осталим  југословен 
ским  подручјима  је  високо  позитиван,  а  са  ино 
странством  изразито негативан; 

3) уочљива је правилност да сваком миграцио 
ном току одговара контраток (нпр. имиграцији ко 
лонистичког  становништва  претходио  је  одлазак 
Немаца); 

4) природа града  је више имиграциона, а при 
рода села више емиграциона; 

5)  миграције  су  селективне,  емиграциона  под 
ручја  дају  квалитетнију  структуру  свог  становни 
штва; 

6) досељавање у Војводину најчешће је значи 
ло  сеобе  из  планинских у низијске пределе,  па  су 
већ физичкогеографске  различитости  биле  довољ 
не да изазову низ проблема у адаптацији; 

7) у етничком погледу, највећи део досељеника 
чине Срби. 

Може  се  рећи  да  је  књига  Б.  Ђурђева  више 
функционална и да покрива неколико научних ди 
сциплина,  иако  основу  представљају  демографска 
истраживања и мерења. За демографе она  ће бити 
важан уџбеник, а за етнологе, антропологе и остале 
истраживаче друштвеног смера незаобилазан извор 
података. Оригиналност и значај Ђурђева огледају 
се у његовом залагању за праћење процеса (које је 
видљиво и у његовим радовима), а не само у утвр 
ђивању стања. Укратко, приликом сваког истражи 
вања Војводине у било ком смислу (политичко, ет 
нолошко, географско  читаво једно поглавље гово 
ри о географским и геолошким разликама међу вој 
вођанским  областима,  итд.)  морали  би  се  узети  у 
обзир резултати  објављени  у  овој  студији,  у којој 
су  постављени  сви  проблеми  који  се  могу  јавити 
при  сакупљању  овакве и  сличне грађе, њеној  ана 
лизи, избору метода и стратегије, као и презентира 
њу  резултата.  Тачније,  читаоцима  су  понуђене 
многе варијанте као и разлози за и против сваке од 
њих. 

Саша НЕДЕЉКОВИЋ 

Иван  Ковачевић:  АНТРО(ПО)ПОЛИТИЧКИ  ЕСЕЈИ,  Глас  Горе,  библиотеке  „Волос“,  Београд  1996, 
стр.107. 

Збирка ових есеја односи се на неколико појава 
из урбаног живота који су се, код нас, догодили то 
ком  последњих  десетак  година.  Иако  је  наизглед 
реч о безначајним и маргиналним дешавањима, ау 
тор их  је  подвргао анализи,  сматрајући  да  управо 
такве појаве крију вишеструка значења, ни најмање 
занемарљива  за  разумевање  наше  свакодневнице. 
Своја  тумачења засновао је на уобичајеним струк 
туралним  и  семантичким  аналитичким  поступци 
ма,  с  намером  да  изврши  дубинско  раздвајање 
основних елемената, који се налазе у склопу значе 
ња тих појава: на антрополошки и политички  сег 
мент. Отуда произлази и особени назив књиге: ан 
тропополитички  есеји.  Условно  речено,  есеји  се 
могу поделити у две групе: на оне који су настали 

у ранијем  периоду и  односе  се на  етнофолклорне, 
урбане  феномене,  који  садрже  елементе  политич 
ког размишљања и понашања, и на оне настале то 
ком последњих 4   5  година, који се претежно од 
носе на политичку проблематику али садрже и им 
пликације занимљиве за антрополошку науку. 

Књига обухвата дванаест есеја насталих у раз 
личитим периодима: Мит о краљевом злату; Кра 
љевачки земљотрес; Шта је Сами?; Гроб, полити 
ка, магија; Лепотице социјализма; За све су криви 
дилери; Кажи ми, кажи ... преко телефона; Спољ 
на  политика  и  правни  формализам;  Елементи 
предлога  за  израду  идеолошког  програма;  Пости 
зборно пророчанство; Слава мртвог свеца и Више 
партизам у Србији. Ради илустрације навешћу не
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колико примера који ми се чине посебно успешним 
и  занимљивим: Мит  о  краљевом  злату:  обилатом 
медијском  манипулацијом  теме  дошло  је  до  пре 
плитања реалних догађаја и фолклорне потке о по 
трази  за  скривеним  благом,  а  који  су  резултирали 
настанком  митског  проседеа  о  давно  однесеном 
злату  Краљевине  Југославије.  Пошто  је,  наводно, 
„неправедно“ однесено, сада би га, по логици тре 
бало „праведно“ однекуд вратити  (из швајцарских 
трезора, са дна Јадранског мора, из бунара, подру 
ма и сличних уобичајених, митских скровишта) да 
би се, попут чудесног  лека, искористило за  оздра 
вљење тешко поремећене и пропале привреде. Ау 
тор показује како сеоваприча, више пута активира 
на, увек јавља у периодима већих економских и по 
литичких  потреса  у  земљи.  Краљевачки  земљо 
трес:  и  овде  аутор  анализира  значајну улогу коју 
медији имају у формирању и ширењу митолошких 
тема. Реч је о појави разних пророка, пророчанста 
ва и исцелитеља, чију бесплатну промоцију медији 
увелико помажу. Иза свих тих појава налази се је 
дан једини топос, а то је криза, без обзира на то да 
ли се у конкретном дискурсу јавља као економска, 
друштвена, морална или политичка. У овом случа 
ју, испоставило се да су житељи Краљева најавље 
ни  земљотрес  потајно  прижељкивали  да  би  тиме 
решили неке нагомилане комуналне проблеме, пре 
свега питање водовода и загађеног Ибра. Логика је 
била  веома  једноставна:  када  земљотрес буде раз 
рушио  град,  после  тога  ће  надлежни  за  то,  обна 
вљајући га, решити и дотичне проблеме. Охрабру 
јућих примера за такво размишљање било је доста: 
пример Скопља и Црне Горе, али и мање драстич 
них прилика као што су Универзијада, Олимпијада, 
Медитеранијада, и сл. Како Краљевчани нису има 
ли среће да их задеси нека од ових манифестација, 
остало им је само да сву наду положе у  најављени 
земљотрес. Парадоксална свест која  стоји иза кра 
љевачког пророчанства  само је, по аутору,  једна у 
низу  парадокса  којима  обилује  мит  али  и  наша 

стварност. Шта је Сами?  : Сами је шимпанза који 
је  фебруара  1988.  побегао  из  београдског  Зооло 
шког врта и својим бекством уприличио грађанима 
не само јединствену забаву већ и специфичну при 
лику  за  симболичну манифестацију  свог  (не)задо 
вољства постојећим системом и стварношћу, иска 
зану  паролама  подршке  овом  мајмуну:  „Сами  не 
силази“, „Не дај се Сами“, "Чувај се Сами“, „Сами 
ми  смо  уз  тебе“,  и  коначно,  најзанимљивијом   
„Вратите нам мајмуна“, што је била алузија на нов 
чаницу из стабилнијег периода домаће економије  
новчаницу  од  10  динара,  популарно названу „мај 
мун“,  коју  је  галопирајућа  инфлација  прогутала. 
Гроб,  политика,  магија:  оглед  из  политичке тана 
тологије који се односи, на анализу споја два кла 
сична религиозна топоса: гроба и вампира, с реал 
ним политичким догађајем   покушајем вође једне 
политичке  странке да мацолом  сруши Кућу цвећа 
(гроб као locus politicus), а њеног за вечност упоко 
јеног станара прободе глоговим колцем. У позади 
ни овог догађаја, у коме су се преплеле метонимиј 
ске и метафоричне асоцијације,  постојала  је жеља 
да  се  елиминацијом  Куће  цвећа,  магијским  путем 
одстрани комунистички модел друштва итд. 

На крају, свакако треба рећи да наша етнологи 
ја увелико касни са анализом појава из наше свако 
дневнице,  које  брзо  измичу  и  лако  падају  у  забо 
рав,  иако  би  нам  њихово  тумачење  и  откривање 
значења итекако помогло у разумевању етносоци 
јалног  понашања  српског  народа,  крајем  XX века. 
С те стране, ова збирка есеја доприноси тој сврси и 
њену појаву свакако треба поздравити. Осим  тога, 
написана јасним  и  читким  стилом,  духовито  и  на 
моменте иронично, књига ће свакако представљати 
занимљиво штиво  и  обичном  читаоцу,  чинећи  му 
доступним  и  лако разумљивом  анализу  ових поја 
ва. 

Драгана АНТОНИЈЕВИЋ 

Eva   Ba hovec  (приредила), OD ŽENSKIH ŠTUDIJ K FEMINISTIČNI TEORIJI, Časopis za kritiko znanosti, 
Ljubljana 1993, с. 240. 

Зборник Од женских студија ка феминистич 
кој  теорији  представља  преглед  различитих  тен 
денција  у  словеначкој  феминистичкој  традицији, 
али  је  посебно  занимљив  због  упућивања  на  неке 
дилеме везане  за  све посткомунистичке или  пост 
социјалистичке државе. Дилеме су везане за место 
и улогу полова у свакодневном животу, с обзиром 
на  то,  да  је претходни  (комунистички)  друштвени 
систем  ипак  гарантовао  одређена  права  (право  на 
рад,  планирање породице,  одређену  социјалну си 
гурност итд.) која су се у новим европским држава 
ма (после 1989) нашла под знаком питања. 

У Словенији су многа подручја (нпр. породиљ 
ско одсуство) решена по веома високим стандарди 

ма. Међутим, и жене у Словенији су  се  суочиле с 
покушајима  крајње  конзервативних  група  да,  на 
пример, укину право на абортус и уведу вишегоди 
шње породиљско одсуство. Ти предлози су у скуп 
штинској процедури поражени, али очигледно је да 
су  рецидиви  једне  крајње  конзервативне  и  патри 
јархалне  културе  веома  снажни. Штавише  почеци 
социологије у Словенији  (крајем XIX века) везани 
су  за  социологе  изражене  религиозне  (католичке) 
оријентације, који су на питања односа међу поло 
вима гледали кроз призму теологије. 

Такође, почеци антропологије (1920их и 1930 
их година) везују се  за име Боже Шкерља, који  је 
„инфериорност“ жене покушавао да докаже „с на
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учне тачке гледишта“ (Шкерљ је и иначе познат по 
својим расистичким ставовима.) 

Питање "женске студије или феминистичка те 
орија“ карактеристично је за  једну уд великих ди 
лема савременог женског покрета. Наиме, да ли  је 
могућно  само  кроз  феминистичку  теорију  (подра 
зумевајући  неку  врсту  особеног  "женског  погледа 
на свет“) утицати на измену понашања већине љу 
ди?  Неки  утицајни  савремени  аутори  (Џудит  Ба 
тлер, Тереза де Лауретис, Мерилин Стратерн) ука 
зују на чињеницу да је нешто као „особена женска 
перспектива“  у  ствари  једна  немогућа  вештачка 
конструкција.  Обиље  антрополошког  материјала 
већ  деценијама  упућује  на  значај  различитости  у 
погледима на свет како жена тако и мушкараца из 
најразличитијих  култура  и  поднебља,  тако  да  пре 
свега  у антропологији,  долази  до напуштања  уни 
верзалистичких ставова које су Колиер и Јанагиса 
ко  назвале  „западним  фолк  моделима“  ("western 
folk models“). 

Последице тих теоријских струјања су уочљи 
ве  и  у  Словенији.  Настанак  савремених  фемини 
стичних  група  тамо  је  каснио  10–20  година,  са 
сличним  групама  у Загребу и  Београду. Међутим, 
замах  које  су  те  групе  узеле  последњих  неколико 
година  (уз  значајну    мада  већ  пресахлу    помоћ 
владиног  Уреда  за  женску  политику)  упућивао  је 
на могућност институционализације "женских сту 
дија“.  "Женске студије“, баш као и антропологија, 
међутим,  остају  маргинализоване  на  словеначкој 
академској сцени. С друге стране,  обиље публика 
ција указује на интересовање које постоји као и на 
квалитет појединих аутора/ауторки. На пример, не 

колико веома значајних савремених антрополога су 
баш ауторке које бих окарактерисао као „фемини 
стичке“   Весна  Година, Дарја  Завиршек,  Јана  Ро 
шкер.  Приређивач  овог  зборника  Ева  Баховец,  са 
групом сарадница покренула је прошле године ре 
вију ДЕЛТА, која и садржајем и изгледом одговара 
најбољим светским ревијама сличног карактера. 

Уз  неколико  изузетака,  зборник  Од  женских 
студија  ка  феминистичкој теорији  представља  и 
неку врсту „ко  је ко“ на словеначкој феминистич 
кој  сцени. Осим  већ афирмисаних ауторки, желео 
бих да укажем на присуство текста Наташе Ђурић 
(Тај мрачни  предмет  жеља),  у коме ова млада  ау 
торка  указује  на  дискурсе  о  „правој“  (биолошкој) 
улози жене у фашизму. Паралеле с неким савреме 
ним дискурсима политичара конзервативне оријен 
тације  у  некадашњим  комунистичким  државама 
намећу се саме по себи. 

Зборник садржи и пет превода а ту су и интер 
вјуи са Дениз Рајли, Жаклин Роуз и Лин Сигал. Из 
бор баш тих ауторки указује и на теоријску оријен 
тацију великог броја словеначких феминисткиња   
то  је  оријентација  на  линији  приступа  Батлер,  Де 
Лауретис  и  сличних,  приступа  који  тежи 
инсистирању  на  разликама  као  полазној  тачки  за 
истраживање.  То  је  такође  приступ  (или  серија 
приступа, јер није реч наравно, само о једној „стру 
ји“ или "школи“ заступљеној у овој књизи) који не 
допушта  универзализације,  и  који  се  пре  свега 
усмерава  ка  студијама  односа  међу  половима  као 
начину да се утиче на јавно мњење и да се образо 
вању приступи уклањањем одређених стереотипа. 

Александар БОШКОВИЋ 

Senka Kovač, MASKA KAO ZNAK, Filozofski fakultet, Beograd 1996, с. 223 + 49 илустрација. 

Најјаче  етнолошко  и  антрополошко  оружје 
увек је била  монографија, чија се успешност може 
мерити  „степеном“  животности  у  односу  на  оно 
чиме се бави. Маска као  знак  је врста проблемске 
монографије,  са  предеоно  потпуно  спецификова 
ним  референцама,  у  којој  је  тежиште  на  успоста 
вљању везе између виртуелног и материјалног, ду 
ховног и друштвеног живота. У њој је представљен 
живот,  овдашњем  читаоцу више езотеричних него 
егзотичних  заједница  западне  Африке  на  један 
комплексан али суптилан начин, у коме је прича о 
масци заправо структурна основа. 

Маска као знак  је прва домаћа монографија из 
„обрнуте“  перспективе;  наша  етнологија  и  антро 
пологија се одликовала окренутости „изнутра“, од 
носно проучавању живота народа коме су припада 
ли и истраживачи или оних народа који су географ 
ски и културно преплетени са нашим. С друге стра 
не  као што је познато  проучавање „других“ (го 
тово по правилу тзв. примитивних) било је предмет 
рада „великих“ школа  британске социјалне и аме 
ричке  културне  антропологије,  совјетске  етногра 
фије, француске етнологије и сл. Зато, не треба да 

збуни истрајно ауторово ослањање на, махом фран 
цуска  и  совјетска,  досадашња  истраживања  запад 
не Африке јер, ова опсежна студија је само тако и 
могла да настане: упоређивањем сопственог четво 
рогодишњег  истраживачког  искуства  у  том  делу 
света са иностраним претходницима. 

Најзначајнији домет  овог дела  је успех у при 
казивању  целовитости  друштвеног  живота  запад 
ноафричких народа усмеравањем на један сегмент, 
у принципу, материјалне, културе. Аутор је, међу 
тим, одбио да средишњи предмет свог рада посма 
тра као апстраховани феномен који не би имао везе 
ни са чим другим осим са собом самим, већ је свој 
приступ  оплеменио  инсистирањем  на  показивању 
места маски у животу одговарајућих заједница. На 
тај начин је у овој књизи успостављена веза између 
феноменолошког и практичног реда, односно пока 
зана  је  логичка  структура  једног  друштвенокул 
турног  ентитета,  чији  су  саставни  елементи  идеја 
маскирања,  израда  маски,  маскирање,  поводи  ма 
скирања, значењски садржај маски, друштвени са 
држај маскирања.
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Јасно  је  да  овако  заснован  приступ  проблему 
маски и маскирања превазилази уобичајену опера 
тивнуподелу на друштвени, духовни и материјални 
сегмент  одређене  културе.  Оно  у  чему,  међутим, 
аутор  ове књиге иде и  даље  јесте да  разматрањем 
маски и маскирања наведени сегменти културе ни 
су  само  повезани  у  механичком  смислу;  наиме, 
таксативно навођење људских делатности и карак 
теристика  материјалних  предмета  у  различитим 
друштвенокултурним контекстима, као и успоста 
вљање функционалних односа између њих и пока 
зивање њиховог структурног јединства, могу да от 
крију строго каузалну димензију разматраног. Уво 
ђење сфере идеацијског, макар у информативнору 
диментарном смислу причања митова, како то овде 
чини Сенка Ковач, подиже антрополошку сазнајну 
могућност на виши ниво, односно указује на ауто 
рову  свесност  постојања  трансформација  једног 
сегмента културе у други, веровања у ритуално по 
нашање и слично. 

Проучавање  трансформационе  природе  фено 
мена  којима  се  антрополози  баве  јесте  основа  на 
којој су саздане и структурална и интерпретативна 
и  различити  видови  постструктуралне  антрополо 
гије. Иако Маска као знак нема претензија да буде 
теоријско дело у смислу у коме су то, Личове мо 
нографије, нити да се природом трансформациона 
лизма  бави даље  од  показивања  његове присутно 
сти  у  односима  маска    маскирање   њихови  кон 
тексти у западној Африци, значај овог дела у окви 

ру српске етнологије и антропологије   а поготово 
из  перспективе искорачења  из њених уобичајених 
проучавања   може да  се  сагледа  и  у том  смислу. 
Маска  и  све делатности  везане  за њу  (у логичком 
реду: од израде до употребе) су онај „switch code“, 
или „trickster“, који омогућава кретање и поједина 
ца, и друштвених група и читавих заједница   кон 
кретно  у  западној  Африци    између  логички  су 
протстављених  и  физички  недодирљивих  светова 
искустава  и  потреба,  али  који  и  антрополозима 
омогућавају  увид  у  целину  одређене  културе  на 
основу нечега што се на први поглед чини њеним 
изолованим елементом. 

Минуциозност  у одабирању и  навођењу  оних 
података који су сматрани релевантним за ствара 
ње  етнографске поделе  за  приказивање проблема 
тике маски и маскирања, те њихова систематизаци 
ја  по  најбитнијим  критеријумима    географским, 
климатским,  историјским,  расним,  етничким,  је 
зичким,  религијским,  политичким,  економским 
итд.  чини од ове књиге и домаћи западноафрички 
буквар.  Тешко  је  рећи  да  ли  су  намере  аутора  у 
припремању  материјала  за  ову  књигу  биле  такве, 
али са становишта тешко доступних информација о 
регионалним  етнографијама,  чињеница  да  је  тако 
испало, може само да се поздрави. У том смислу је 
и штета што су бројне илустрације у овој књизи   
односно фотографије маски и маскираних особа  у 
црнобелој техници. 
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У едицији „Хронике села“ коју је покренуо Од 
бор за проучавање села САНУ, изашла је четрдесет 
и четврта књига под насловом Зуце  село под Ава 
лом. 

Авала  и  непосредна  околина  Београда,  где  су 
значајни и познати локалитети, били су примарни 
ји  за  проучавање  прошлости  ових  простора,  па  је 
аутор и наишао на доста потешкоћа у раду јер о са 
мом селу, нарочито кад је у питању даља историја 
има веома мало писаних података. Зуце, али и чи 
тава околина Београда, као и његово становништво 
током историје су пролазили кроз исте или сличне 
потешкоће  као  и  велики  град  у њиховој  близини, 
па се аутор за даље проучавање прошлости  села у 
највећој  мери  користио  грађом  која  се  односи  на 
историју  Београда.  За  новију  историју  више  се 
ослањао на казивања сведока, као и на њихова при 
сећања која се односе на крај XIX и прву половину 
XX века. 

Да хроника о селу буде потпунија, онемогући 
ле су и одређене околности: 1) део општинске до 
кументације уништен је у пожару 1952. године, та 
ко да није било књига рођених, венчаних и умрлих 
за ранији период; 2) Зуце до пре неколико година 
није имало своју цркву, тако да су сељани своје по 

требе обављали у цркви у Белом Потоку; 3) доку 
ментација основне школе, такође, није постојала до 
пре четрдесетак година, иако школа постоји знатно 
дуже. 

У општем делу аутор износи податке о настан 
ку  села,  као  и  о  пореклу  и  развоју  становништва 
(породица). Село, које је неколико пута премешта 
но,  најпре  је  било  подигнуто  на  простору  званом 
Бели камен, где се налазила црква коју је, по преда 
њу, подигао краљ Милутин у XIV веку. Према пи 
саним  подацима  настанак  села  на  садашњем  про 
стору везује се углавном за прву половину XV века 
и турска освајања. Најстарији помен села је турски 
попис из 1528. године, у коме се помиње као Тор 
кол  (Зуце) и насељено је муслиманима. Први срп 
ски становници Зуца уписани су у попис становни 
ка Београда и околине тек 1560. године. Из наведе 
ног пописа виде се занимања и приходи становни 
ка у XVI веку. 

У  одељку о  становништву аутор наводи  да  се 
највише  породица  настанило  током  XIX  века,  у 
време  владавине  кнеза Милоша  Обреновића,  и  то 
углавном становништвом из његовог родног краја. 
Због  тога су у селу породице пореклом из Ужица, 
Горњег Милановца, Ивањице, Чачка. Благодети ве
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ликог града: продаја производа, снабдевање и рад у 
њему, могућност  зараде створили су услове за до 
сељавања  све док  је било слободног  земљишта. У 
овом одељку дат је преглед фамилија које су данас 
настањене у селу. Дата су стара презимена (ако су 
касније  промењена)  одакле  су  се  доселили,  слава 
коју  славе  и  број  чланова  домаћинства.  Наведени 
су  и  призећени  појединци  који  су постали  стални 
становници села, прихватајући све затечене обича 
је и празнике. 

У  одељку  о  историји  приказани  су  Београд  и 
његова околина од средњег века до данас, укључу 
јући  податке и  о  историји  села  колико  је  то било 
могуће.  Обухваћен  је  и  период  после  ослобођења 
од немачке окупације, установљавање нове власти 
 месног одбора, завођење самодоприноса ради ре 
шавања  основних  животних  и  побољшање  егзи 
стенцијалних проблема (изградњапутева, подизање 
нове школске зграде, увођење јавног градског пре 
воза,  изградња  зграде  месне  канцеларије,  поште, 
увођење телефона, итд.). 

У  одељку о привреди направљен  је пресек за 
нимања становника села Зуца. У прошлости, после 
досељавања  на  ове  просторе, земља је  обрађивана 
најједноставнијим алатима. Данас Зучани произво 
де скоро  све врсте житарица,  воће,  поврће,  а  баве 
се и гајењем домаћих животиња, нарочито високо 
млечних крава. Стока  се углавном  држи  у стајама 
тако да је чување оваца и коза сведено на најмању 
меру.  Скоро  трећина  породица  у  селу  поседује 
трактор. Први је набављен 1953. године за потребе 
Земљорадничке задруге. 

У селу је било занатлија, који су пружали услу 
ге мештанима, као: кожувара, ковача, колара, кро 
јача (абаџија), фризера, зидара, бунарџија. И данас 
има  занатлија  који  се  тим  пословима  баве  у  виду 
допунске  делатности.  Последњих  деценија  углав 
ном се запошљавају у индустрији, услужним и за 
натским делатностима у Београду. 

Школовање  деце  у  селу  почело  је  тек  крајем 
XIX века. У то време је само неколико ђака ишло 
пешице у школу у Врчин, Бели Поток или Београд. 
Године  1900.  подигнута  је  прва  школска  зграда. 
Школа није имала свој буџет па су школу и учите 
ља издржавали родитељи уписаних ђака. Пошто је 
школовање  било  четворогодишње,  деца  су  била 
принуђена да га наставе у Белом Потоку. Школске 
1959/1960. године отворена је нова, за то време вр 
ло  савремена  школска  зграда  из  које  су  поникли 
лекари,  професори,  правници,  економисти,  инже 
њери, ветеринари, наставници, па и један етнолог. 

У  одељку  књиге  који  је  насловљен  културом, 
аутор тежи да пружи увид у некадашњи начин оде 
вања, да прикаже кућу и породицу, као и обичаје, 
веровања и празноверице у селу. 

Аутор  наглашава  да  је  старија  сеоска  ношња 
била  слична  ношњи  у Белом  Потоку, Кумодражу, 

Жаркову,  Сремчици,  Реснику  и  осталим  селима 
тзв.  Београдске  Посавине,  првенствено  због  тога 
што су и  становници настањени у тим  селима ма 
њевише  пореклом  из  истих  крајева.  Одело  се 
углавном израђивало од домаћих материјала (вуна, 
кудеља,  лан,  памук),  применом  традиционалних 
техника. 

До тридесетих година XX века, у селу су пре 
владавале  куће  чатмаре,  тзв.  моравке.  Тек  среди 
ном века почињу да се граде куће од квалитетнијих 
материјала  и  са  више  просторија. Данас,  по  саоп 
штењу  аутора,  у селу  постоји  још  само  неколико 
таквих кућа у којима се и живи. У Зуцама се сада 
граде куће од  тврдог материјала и  у неколико ни 
воа, при чему се често води рачуна и о престижу. 

У  одељку  о  обичајима  дат  је  опис  обичаја  из 
животног  циклуса.  Највише  пажње  је  посвећено 
свадбеном  церемонијалу  (избор брачног  партнера, 
капарисање  девојке,  даровнина,  свадбено  весеље, 
које је ранијих година трајало и по три дана и опи 
сом неких магијских радњи). Крштење је чин којим 
се нови члан уводи у друштвену заједницу и њега 
је обављао кум. Погребни обичаји се не разликују 
много од тих обичаја у суседним селима. Данас по 
гребу  обавезно  присуствује  свештено  лице.  У  по 
гребном ритуалу очуван је умногоме традиционал 
ни  модел  односа  према  покојнику.  Веома  је  мало 
савремених утицаја. 

Последњих  неколико  деценија  обичај  је  да  се 
регрути  свечано испраћају у војску. Тај чин данас 
подразумева  спремање  обилне  трпезе  и  позивање 
великог  броја  рођака  и  пријатеља  да  присуствују 
слављу. 

Од  годишњих  обичаја  обрађени  су  божићни 
празници, Васкрс, крсна слава, сеоска слава, лити 
ја, Св. Сава,  пост  (као чин  уздржавања  од  хране). 
Неки од тих обичаја нису престајали да се одржа 
вају  (Божић,  Васкрс,  крсна  слава,  сеоска  слава), 
док су неки обновљени последњих неколико годи 
на  (литија,  прослава  Св.  Саве).  У  прослављању 
обичаја  мало  је сачуваних традиционалних елеме 
ната, више је то прилика за виђање и дружење. 

У селу је 1994. године завршена градња цркве. 
Данас се у њој обавља један број обреда (крштење, 
сахране,  и  др.)  и  обичаја  (прослава  сеоске  славе, 
Св. Саве, и сл.). 

У прилозима на крају књиге дати су родослови 
неколико породица из села Зуца. 

Књига  Миладина  Николића,  Зуце    село  под 
Авалом,  иако  са  одређеним  недостацима,  који  су 
лако  уочљиви  мало  бољем  познаваоцу  прилика  и 
стања не само у селу већ и читавој околини Београ 
да, ипак представља солидну полазну основу заин 
тересованима за упознавање ове,  у проучавањима, 
прилично запостављене области. 

Милина ИВАНОВИЋБАРИШИЋ
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